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ДАТА: 14.02.2023 

 
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ: № UKRKI/RFQ/2023-107 

 

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ УГОДИ(Д) НА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІКОН 

 
ПРОПОЗИЦІЇ МОЖНА НАДСИЛАТИ ДО: 28.02.2023р. до 23:59 за київським часом 

 
 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), засноване 14 грудня 

1950 року Генеральною Асамблеєю ООН1, запитує вашу цінову пропозицію для укладення 

Рамкової угоди для надання послуг з перевезення вікон. 

 
1. ВИМОГИ 

 

- Опис: Технічні характеристики відповідно до Додатку А; 

- Кількість: Відповідно до Додатків A та B. 

- Місця отримання: Згідно з Додатком А (Склади УВКБ ООН у Києві та Львові) 

- Доставка: Згідно з Додатком А, по Україні в зону 1 та зону 2. 

- Інкотермс 2020: ДАП 

- Час доставки: Згідно з Додатком А. 

- УВКБ ООН може укласти Рамкову угоду(и) з початковою тривалістю один (1) рік з 

можливістю продовження на наступний період в один (1) рік, для забезпечення своєї 
діяльності на місцевому рівні. Учаснику(ам), які переможуть у тендері, буде 
запропоновано підтримувати модель запропонованої ціни протягом терміну дії 
Рамкової угоди/угод. 

- Будь ласка, зверніть увагу, що кількість була вказана, щоб дати учасникам торгів 
можливість отримати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що УВКБ 

ООН потребуватиме всю зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і 

залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею 

окремих Замовлень на закупівлю відповідно до Рамкової угоди. 
- УВКБ ООН залишає за собою право призначити основного та резервного 

постачальника (або кількох резервних постачальників) у випадку, якщо основний 

постачальник не зможе виконати вимогу замовлення на закупівлю на основі 

Рамкового договору, таке замовлення буде скасовано, а нове замовленням на 

закупівлю буде надане резервному постачальнику для надання необхідних товарів і; 

 
Пропозиція має складатися з Додатку B (Форма технічної пропозиції), і Додатку C (Форма 

фінансової пропозиції), належним чином підписані та завірені печаткою. 

 
Будь ласка, включіть у свою пропозицію таку інформацію згідно з Додатками B: 

 

 
1 Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН див http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/


 

 

- Валюта пропозиції: долари США (без ПДВ); 

- Вартість одиниці: ціна «все включено» за км для зони 1 і зони 2 відповідно. 

 
Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів. Подробиці 

щодо необхідних товаросупровідних документів та їх оформлення (для Учасників, які мають 

статус платника ПДВ) додатково описано в Додатку G. 

 
2. Подання пропозиції 

 
Учасники тендеру повинні надсилати будь-які запити на роз’яснення щодо подання пропозиції 

електронною поштою до підрозділу постачання на електронну адресу: ukrkipro@unhcr.org 
 

Кінцевий термін прийому запитань для отримання роз’яснень - до 14:00 год за 

київським часом 21.02.2023р. 

 
ПЕРЕДТЕНДЕРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

Онлайн-конференція для постачальників перед тендером буде організована 21 лютого 2023 

р з 10:00 до 11:30. До участі допускається максимум два представники від компанії. Імена та 

контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 20  

лютого 2023 р. до 13:00 за українським часом на електронну пошту: ukrkipro@unhcr.org. 

 
Про зміни в складі учасників необхідно повідомити заздалегідь, інакше вони не зможуть 

брати участь. 

 
Участь у вищезазначеній конференції здійснюється за власні кошти Учасників. 

Відшкодування від УВКБ ООН не передбачене. УВКБ ООН надасть посилання зацікавленим 

учасникам тендеру для участі в зустрічі в Microsoft Teams. 

 
Ми наполегливо рекомендуємо брати участь у передтендерній конференції, враховуючи  

складність вимог. Після заходу буде підготовлено та надіслано усім зацікавленим 

учасникам документ «Запитання та відповіді», щоб повторити відповіді на озвучені 

запитання, а також, щоб відповісти на запитання, на які не вдалося відповісти під час  

заходу. 

 
 
 

Ми будемо вдячні, якщо Ви надішлете Ваші пропозиції не пізніше 28.02.2022 до 23:00 год. 

за київським часом на електронну адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org 
 

Майте на увазі, що політика щодо електронних листів, яку використовує УВКБ ООН, 

обмежує розмір вкладених файлів до максимум 20 Мб, тому може бути необхідним 

надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи. 

 
Будь ласка, в полі теми електронного листа вкажіть: 

- UKRKI/RFP/2023-107; 

- Назву вашої компанії. 

- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/2, 2/2 тощо) 

 
Ми просимо учасників не змінювати ціну(и) на термін дії Рамкової угоди (1+1 рік), а 

пропозиції повинні бути дійсними щонайменше 30 днів. Після закриття тендеру 

учасники, які подали пропозиції, не мають права змінювати пропозиції. Тому 

нагадуємо вам, що необхідно ретельно підготувати свою пропозицію. Стандартні 

умови оплати УВКБ ООН становлять 30 днів після задовільної доставки товару та 

його прийняття УВКБ ООН. 

mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukr-rfq-offers@unhcr.org


 

 

 

 
Крістоф Горват, 

 

 

 

Будь-ласка, перегляньте Додаток D - Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на 

постачання послуг (Ред. 2018). У своїй пропозиції Ви повинні чітко вказати, чи приймаєте ви 

його, і підписати останню сторінку Додатку D. 

 
Будь ласка, ознайомтесь з ДОДАТКОМ Е - Кодекс поведінки постачальників ООН. У 

своїй пропозиції Ви повинні чітко вказати, чи приймаєте ви його, і підписати останню 

сторінку Додатку E. 

 
Реєстраційна форма постачальника: Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ 

ООН, ви повинні заповнити, підписати та надіслати разом із своєю технічною пропозицією  

Форму реєстрації постачальника (Додаток F). 

 
 

Дякуємо за Вашу увагу. 

 

Спеціаліст із закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні 

Важливо 
Усі Замовлення на купівлю та платежі здійснюються у гривнях (UAH) за обмінним курсом  

Організації Об’єднаних Націй, що діє на дату видачі Замовлення на купівлю. Будь ласка,  

перейдіть за посиланням нижче: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php. 

 

Фінансова пропозиція повинна охоплювати всі послуги, які будуть надані (ціна «все 

включено»). 


