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ДАТА: 17.03.2023 

 
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: № UKRKI / RFQ / 2023-113 

 
НА ПОСТАЧАННЯ ПОРТАТИВНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 24.03.2023 до 17:00 за київським часом 

 
 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН 1, 
просить надати Вашу цінову пропозицію на закупівлю портативних електростанцій, більш детально специфікованих у Додатку А до цього 
запиту на цінову пропозицію. 
 
 
1. ВИМОГИ 
 

- Опис: Технічна специфікація наведена в Додатку А;  
- Кількість:  

i) 5 шт. портативної електростанції 3600WH 
ii) 30 шт. портативної електростанції 2000WH 
iii) 30 шт. портативної електростанції 1000WH 
iv) 30 шт. портативної електростанції 500WH 

 
- Місце доставки та кількість:  

 
SN Description/Details KYIV TRCO 

Lviv VINNYSTSIA DNIPRO LVIV UZHHOROD CHERNIVTSI POLTAVA ODESSA Total 

1 Portable Power 
Station (3600WH)     3 2    5 

2 Portable Power 
Station (2000WH) 5 5 5 5 5 5    30 

3 Portable Power 
Station (1000WH) 10 5 2 2 6 5    30 

4 Portable Power 
Station (500WH) 5  5 5 4 5 2 2 2 30 

Total (pcs.) 20 10 12 12 18 17 2 2 2 95 

 
 

- Інкотермс 2020: DAP 
 
Надання пропозиції має бути шляхом подання заповненого, належним чином підписаного та завіреного Додатку В, Фінансова Форма 
пропозиції. 
 
Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію (без урахування ПДВ): 
 
-       Валюта: UAH (Гривня); 
- Вартість доставки: на кожен DAP; 
- Вартість всіх виробів/товарів; 
- Загальна вартість товарів (все включено); 
- Сертифікати запропонованих товарів; 
- Термін доставки в календарних днях - найкоротший термін доставки в пріоритеті. 
- Країна походження товару; 
- Термін придатності (у днях). 
- Доступна кількість наразі. 
 

Зверніть, будь ласка, увагу, що УВКБ ООН звільнено від сплати податків і мит.  
 
 
 
 

 
2. Подання пропозицій.    
 

Учасникам тендеру пропонується подавати запити на роз’яснення щодо цього Запиту на цінову пропозицію електронною поштою на адресу 
відділу закупівлі ukrkipro@unhcr.org. 
 
Кінцевий термін отримання запитань – 17:00 за київським часом 22.03.2023 р.  
  
Ми будемо вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 24.02.2023 р. – 17:00 за київським часом електронною поштою на адресу 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. 

 
1  Додаткову інформацію про УВКБ ООН див http://www.unhcr.org 
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Укажіть, будь ласка, у темі листа: 

- UKRKI / RFQ / 2023-113; 
- Назва Вашої компанії;  
- Кількість відправлених повідомлень (наприклад: 1/2, 2/2, тощо). 

 
Учасники тендерного відбору повинні гарантувати збереження ціни та цінова пропозиція повинна бути чинною щонайменше 30 
днів. Після закриття тендеру учасники, які подали пропозиції, не мають права змінювати умови та ціни в пропозиції. З цієї 
причини радимо Вам ретельно підійти до підготовки пропозиції. Стандартні умови оплати УВКБ ООН – 30 днів після задовільної 
доставки товарів або послуг та їх прийняття УВКБ ООН. 
 

ВАЖЛИВО 
 
Фінансова пропозиція повинна охоплювати всі послуги та товари, що надаються (ціна «все включено»). 
 
 

I. Для учасників тендеру в Україні: платіж буде здійснено в гривнях (UAH) за обмінним курсом ООН, що діє на дату виставлення 
рахунку та акту прийому-передачі (видаткової накладної). Обмінний курс доступний за посиланням:  
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php 

 
II. Для учасників тендеру за межами Україні: платіж буде здійснено в валюті краіни учасника за обмінним курсом ООН, що діє на дату 

виставлення рахунку та акту прийому-передачі (видаткової накладної). Обмінний курс доступний за посиланням:  
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php 
 

 
 

 
У ДОДАТКУ С наведено Загальні умови контрактів УВКБ ООН на постачання товарів станом на 2018 р. Вам слід чітко зазначити у своїй 
пропозиції, чи погоджуєтесь Ви з ними, підписавши останню сторінку Додатку С. 
 
У ДОДАТКУ D наведено Кодекс поведінки постачальника ООН. Вам слід чітко зазначити у своїй пропозиції, чи погоджуєтесь Ви з ними, 
підписавши останню сторінку Додатку D. 
 
Реєстраційна форма постачальника: Якщо Ваша компанія ще не зареєстрована в системі УВКБ ООН, Вам слід заповнити, підписати та 
надіслати разом з технічною пропозицією Реєстраційну форму постачальника (Додаток Е). 
 
Щиро дякуємо Вам за увагу. 
 
 

Йоханнес Хайлу Гебре-Маріам,  
Старший офіцер з постачання 

Представництво УВКБ ООН в Україні  
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