
 

 

  

 
 
 

                                                                   ДАТА: 02.03.2023 
 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: №  UKRKI/RFQ /2023-101 
 

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ УГОДИ НА ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ 
      В УЖГОРОДСЬКОМУ ОФІСІ УВКБ ООН (вул. Льва Толстого, 5) 

 
ПРОПОЗИЦІЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО: 10.03.2023 до 23:59 за київським часом 

 
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ 
ООН), створене 14 грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
Націй1, просить Вас надати цінову пропозицію на послуги з прибирання нового офісу, як 
зазначено, як зазначено в цьому Запиті на цінову пропозицію (RFQ). 
 
1. ВИМОГИ 
 
ОПИС: УКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ УГОДИ НА ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ В УЖГОРОДІ 
ЗГІДНО З НАСТУПНИМИ ДОДАТКАМИ: 

 
1. Додаток А - Форма технічної пропозиції - Послуги з прибирання англ-укр 
2. Додаток A1 - Специфікація витратних матеріалів англ-укр 
3. Додаток A2 - Технічна відповідність та стандарт безпеки англ-укр 
4. Додаток A3 - Заходи по боротьбі з COVID для прибиральниць англ-укр 
5. Додаток B - Форма фінансової пропозиції англ-укр 
6. Додаток C - Технічне завдання на послуги з прибирання англ-укр 
7. Додаток D - Кодекс поведінки постачальників ООН 
8. Додаток E - Загальні умови контрактів на надання товарів і послуг УВКБ ООН (Ред. 

2018).   
9. Додаток F - Реєстраційна форма Постачальника 
10.   Додаток G - Процедури документування податкової звітності (для компаній платників 

 ПДВ)  
 

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: вул. Льва Толстого, 5, м. Ужгород 
 

ВАЖЛИВІ ВИМОГИ: 

• Підтвердження того, що ваша компанія зареєстрована та ліцензована Урядом 
України для надання таких послуг. 

• Свідоцтво про реєстрацію податку на додану вартість (ПДВ).  

• Надішліть письмове підтвердження прийняття загальних положень та умов УВКБ 
ООН (додаток C), включаючи оплату в гривнях, яка проводиться протягом 30 днів з 
дати отримання рахунків після задовільної доставки товарів/послуг.  

• Надішліть письмове підтвердження прийняття Кодексу поведінки Постачальника 
ООН (додаток D). 

• Належним чином заповнена, підписана, завірена печаткою та датована реєстраційна 
форма Постачальника (додаток E). 

• Належним чином заповнена, підписана, завірена печаткою та датована форма 
технічної пропозиції (додаток а). 

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

http://www.unhcr.org/
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Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і 
мит. Детальна інформація про необхідні документи та їх обробку (для учасників тендеру, 
які мають статус платника ПДВ) далі описана в Додатку G. 

УВКБ ООН може укласти Рамкову Угоду (угоди) з початковим терміном дії в один (1) рік, 
потенційно з можливістю продовження на додатковий період в один (1) рік.  Учасник(и), 
який виграв тендер(и), повинен (и) підтримувати свою модель цінової пропозиції 
протягом терміну дії Рамкової угоди. 

Будь ласка, зверніть увагу, що кількості були вказані для того, щоб учасники тендеру 
могли мати уявлення про прогнозовані потреби. Це не означає зобов'язання, що УВКБ 
ООН вимагатиме всієї зазначеної кількості.  Кількості можуть варіюватися і будуть 
залежати від фактичних потреб і наявних коштів, регульованих видачею індивідуальних 
замовлень на поставку відповідно до Рамкової угоди. 

Настійно рекомендується відвідати офіс УВКБ ООН перед поданням своєї пропозиції, 
будь ласка, напишіть на електронну пошту Альоні Гончаровій honchara@unhcr.org , і 
поставити Юлію Крюгер kriuger@unhcr.org для скоординування відвідування офісу до 
закінчення крайнього терміну подачі вашої пропозиції (01.03.2023 о 23:59 за київським 
часом). 

Будь ласка, зверніть увагу, що всі пропозиції будуть оцінюватися відповідно до 
критеріїв, викладених у Додатку А - Форма технічної пропозиції. 

 
2. ДОКУМЕНТИ-ДОДАТКИ ДО ЗЦП 

Наступні додатки є невід'ємною частиною цього Запиту на цінову пропозицію: 
 

• Додаток А - Форма технічної пропозиції - Послуги з прибирання англ-укр 

• Додаток A1 - Специфікація витратних матеріалів англ-укр 

• Додаток A2 - Технічна відповідність та стандарт безпеки англ-укр 

• Додаток A3 - Заходи по боротьбі з COVID для прибиральниць англ-укр 

• Додаток B - Форма фінансової пропозиції англ-укр 

• Додаток C - Технічне завдання на послуги з прибирання англ-укр 

• Додаток D - Кодекс поведінки постачальників ООН 

• Додаток E - Загальні умови контрактів на надання товарів і послуг УВКБ ООН 
(Ред. 2018).   

• Додаток F - Реєстраційна форма Постачальника 
•   Додаток G - Процедури документування податкової звітності (для компаній 

платників  ПДВ)  
 

Учасники тендеру зобов'язані подати будь-який запит на роз'яснення щодо цього Запиту на 
пропозицію (ЗЦП) електронною поштою до Відділу постачання за адресою 
ukrkipro@unhcr.org    
 
Кінцевий термін прийому запитань на роз’яснення 17:00 год за київським часом 
08.03.2023.   
 
Ми будемо вдячні отримати вашу пропозицію до 10.03.2023 о 23:59 за київським часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org (Зауважте, що пропозиції, надіслані 
на адресу електронної пошти для запитів на роз’яснення, не будуть оцінюватися, надсилати 
пропозицію тільки на ukr-rfq-offers@unhcr.org ) 
 
Звертаємо вашу увагу на те, що правила користування електронною поштою, встановлені 
УВКБ ООН, обмежують розмір додатків максимум 20 мегабайтами, тому для відправки 
всього пакету документів може знадобитися декілька повідомлень 

mailto:honchara@unhcr.org
mailto:kriuger@unhcr.org
mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukr-rfq-offers@unhcr.org
mailto:ukr-rfq-offers@unhcr.org
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Будь ласка, вкажіть у полі теми електронної пошти:     

- UKRKI/RFQ /2023-101. 
- Назва вашої компанії. 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/2, 2/2 тощо) 
Приклад: UKRKI/RFQ / 2023-101, Компанія A, лист 1 з 2 

 
Учасників просять зберігати ціну(и), а пропозиції повинні бути дійсними протягом 
щонайменше 30 днів.  Після закриття тендеру учасникам, які подали пропозиції, не 
дозволяється змінювати пропозиції.  Тому нагадуємо вам, що ви повинні ретельно 
підготувати свою пропозицію.  Стандартні умови оплати УВКБ ООН складають 30 
днів після задовільної доставки товарів та їх прийняття УВКБ ООН. Оплата 
проводиться в місцевій валюті-гривнях. 
 
Надаємо Вам у ДОДАТКУ E Загальні умови контрактів на надання товарів і послуг УВКБ 
ООН (Ред. 2018).  Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і 
підписати останню сторінку Додатку С. 
 
Надаємо Вам у ДОДАТКУ D Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви повинні чітко 
вказати у своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і підписати останню сторінку Додатку D. 
 
Будь ласка, ознайомтеся з доданою в Додатку F реєстраційною формою Постачальника. 
Будь ласка, заповніть, підпишіть та надішліть разом із вашою технічною пропозицією 
реєстраційну форму Постачальника.  
 

 
 
 

Йоханнес Хайлу Гебре-Маріам, 
Старший Радник з питань закупівлі 

 УВКБ ООН в Україні 


		2023-03-02T19:15:48+0200
	Yohannes Hailu Senior Supply Officer




