
  

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) TO PROVIDE DISPOSAL SERVICES FOR COMMODITIES UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
 
  
Date of Expression of Interest:  18/08/2022 
Closing Date for Submission of Responses to this Expression of Interest:  24/08/2022 
Reference EOI/Disposal of Commodities Unfit for Human Consumption   Ref. EOI – WFP/UKR/LOG/001 
 
 
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT: 
The United Nations World Food Programme (UNWFP) in Kyiv, Ukraine seeks interested business firms and organisations registered in Ukraine 
to dispose commodities unfit for human consumption at warehouse locations within the country.  
  
The stocks of commodities shall comprise of assorted commodities of food components in varying quantities that are from time to time 
rendered unfit during transport and handling. These stocks are to be presented for disposal on “as is where is” basis. 
 
  
INDEMNITY: 
The Disposal Contractor shall indemnify WFP against any claims whatsoever arising from the disposal of the Unfit Food Commodities. 
 
 
IMPORTANT NOTICE: 
This EOI does not constitute a solicitation. WFP reserves the right to change or cancel the requirements at any time during the EOI and/or 
solicitation process. WFP also reserves the right not to invite a firm that submitted an EOI, thus responding to this EOI does not automatically 
guarantee that the business firm/organisation will be considered for receipt of the solicitation if-and-when-issued. 
 
 
REQUIRED DOCUMENTATION TO SUBMIT WITH THE EOI: 
Business firms and organisations interested in participating in the planned solicitation process should forward their EOI to WFP Ukraine Supply 
Chain unit by email as indicated below. To be deemed eligible for the pre-qualification process, firms are required to submit all the below listed 
documents within the EOI to the WFP Ukraine office by e-mail: 
 

1. A letter of interest clearly specifying the physical address of the business.   
2. An original letter of support from the firm’s/organisation principal financial banker outlining the firm’s/organisation’s financial status 

and credibility. If such a letter is issued in the name of an individual (guarantor) related to the firm/organisation, clearly state the 
guarantor’s exact position in the firm/organisation and/or other links with the firm/organisation. 

3. Completed WFP Transport and Logistics Services Questionnaire. Interested companies should request for the WFP Transport and 
Logistics Services Questionnaire via email on UKRAINE.LOGISTICSCONTRACTING@WFP.ORG 

4. A valid operation license from the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. 
5. Business firm’s/organisation Audited Financial Statements for at least two of the past three years (2019, 2020 and 2021) or expressed 

intention to provide such statements within one month (including bank statements). 
6. Business firm’s/organisation Certificate of Incorporation or registration. 
7. Statement from the Unified Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations. 
8. Company’s tax registration certificate (including VAT). 
9. Income tax clearance certificates for at least two of the past three years (2019, 2020 and 2021). 
10. Company’s current trading license. 
11. Copies of Organisation/ Business firm’s policies on Anti-fraud & anti-corruption practices, Prevention of sexual exploitation 

& abuse, and Gender parity in the staff structure. 
12. Letters of reference from three existing clients. 

 
The above documents should be submitted clearly labelled “Request for Expression of Interest to Provide Disposal Services for Commodities 
Unfit for Human Consumption – EOI – WFP/UKR/LOG/001 and to be submitted via email to UKRAINE.LOGISTICSCONTRACTING@WFP.ORG   
Deadline for submission is 12:00 PM local time on 24/08/2022 
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EXPRESSION OF INTEREST (EOI) TO PROVIDE DISPOSAL SERVICES FOR COMMODITIES UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
ЛИСТ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПРОПОЗИЦІЄЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ З УТИЛІЗАЦІЇ НЕПРИДАТНИХ ДО СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ 
 
 
Дата початку прийняття пропозицій: 18/08/2022 
Дата закриття отримання пропозицій: 24/08/2022 
Reference EOI/Provision of Pest Control Services. Ref.: Ref. EOI – WFP/UKR/LOG/001 

 

Опис вимог: 
Всесвітня продовольча програма в Україні шукає зацікавлені компанії, зареєстровані в Україні, які займаються утилізацією 
непридатних для споживання продуктів на складах WFP на території країни. 
  
Товарні запаси складаються з асортименту харчових компонентів у різних кількостях, які час від часу псуються під час 

транспортування або обробки. Ці товарні запаси передаються для утилізації за принципом “як є”. 

 

Відповідальність: 
Підрядник з утилізації несе повну відповідальність за переробку непридатної продукції, та відмовляється від будь-яких претензій, якщо 

такі виникатимуть після забирання зіпсованих продуктів зі складу.  

 

Важливо: 
Цей лист лише для отримання пропозицій. WFP зберігає за собою право змінювати або скасовувати вимоги в будь-який час під 
час EOI та/або процесу звернення. WFP також залишає за собою право не запрошувати компанію, яка подала EOI.  Таким чином, 
відповідь на це EOI не гарантує автоматично, що комерційна фірма/організація буде розглянута для підписання контракту.  
 
Необхідні документи, які мають бути подані на лист зацікавленості пропозицією: 
Компанії, зацікавлені у подачі заявок, повинні надіслати свою відповідь до відділу WFP Ukraine Supply Chain в Україні 
електронною поштою, яку зазначено нижче.  
Щоб вважатися прийнятою для процесу попередньої кваліфікації, компанії повинні надати усі наведені нижче документи 
електронною поштою: 
1. Лист зацікавленості, у якому чітко вказано фізичну адресу підприємства. 
2. Довідка про відкриття рахунку в банку.  
3. Заповнена анкета WFP Transport and Logistics Services. 
4. Дійсна ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України. 
5. Фінансова звітність комерційної фірми/організації принаймні за два з останніх трьох років (2019, 2020 та 2021) або 
підтвердження надати такі звіти протягом одного місяця (включаючи банківські виписки).  
6. Свідоцтво про державну реєстрацію комерційної фірми/організації. 
7. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб 
8. Свідоцтво про взяття на облік підприємства, щоє платником податків  
9.  Довідка про сплату податку на прибуток за останні три роки 
10. Чинна ліцензія на господарську діяльність 
11. Статут компанії 
12. Рекомендаційні листи від трьох існуючих клієнтів. 
  
Вищезазначені документи мають бути подані з чіткою позначкою “Запит на лист зацікавленості пропозицією Ref.:  
EOI/UKR/WFP/LOG/001” та надіслані електронною поштою на адресу UKRAINE.LOGISTICSCONTRACTING@WFP.ORG, кінцевий термін 
подання о 18:00 за місцевим часом 24.08.2022 
 

Marianne WARD
Emergency Coordinator, Ukraine Operation- OIC
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