
1. чи можна подати пропозицію на частину лоту№1, чи потрібно подавати на всі 4 позиції? 

 

− Так, можете. Будь ласка, прийміть до уваги, що перевага надаватиметься учасникам, які 

можуть виконати повний технічний обсяг робіт/постачання товарів, згідно з 

Оголошенням про тендер. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише 

частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме 

найкращим інтересам проекту UCBI III. 

 

2. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) календарних 

днів після граничного строку пропозиції. 

Курс валют не стабільний, за місяць може сильно вирости. Може бути введений податок 

на імпорт 10% = ці фактори можуть призвести до суттєвого збільшення собівартості 

товару, тому ми готові надати пропозицію, яка буде діяти менше 30 дней. 

 

− т.я. закупівля фінансується за кошти Агентства США з міжнародного розвитку, то й для 

виконання усіх вимог необхідний час, тому й вказано що пропозиції повинні залишатися 

чинними протягом не менше 30 календарних днів після граничного строку пропозиції, але 

ми завжди намагаємось проводити процедури швидше, враховуючи невизначенність 

курсу валют. Тому, будь ласка, вкажіть термін дії пропозиції відповідно до вимог 

конкурсу, у випадку значних та обгрунтованих змін вартості питання будуть розглядатися 

в індивідуальному порядку. 

 

3. Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після 

доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт, але ми можемо 

працювати тільки на умовах 100% передплати. 

 

− У своїй комерційній вкажіть, будь ласка, умови за якими готові співпрацювати. 

Стандартні правила оплати Кімонікс - постоплата, але з компанією-переможцем Кімонікс 

може вести переговори стосовно умов оплати. 

 

4. Прохання надати пояснення щодо пункту с) пр заповненні анкети ( c)Чи має громадськість 

доступ до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації 

(юридичної особи, якій присвоєно номер UEI), представленої у формі періодичних звітів, 

що подаються згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними 

паперами 1934 року (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх 

доходів США 1986 року? (FFATA § 2(b)(1)): ). Це мається на увазі, фіскальні звіти, які ми 

подаємо в Україні чи це американська документація, судячи з положення? 

 

− Ви вірно розумієте, "ТАК" необхідно поставити якщо компанія надає відповідну 

інформацію на SAM.gov. 

 

5. Учасник тендеру складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо 

надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній 

зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва Проекту, номер і дата відповідного 

контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм 

місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код 



пільги по податку на додану вартість № 14060049 відповідно до Довідника податкових 

пільг. 

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Учасники тендеру повинні ствердно заявити в своєї 

пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це 

звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви учасників тендеру 

про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду 

відповідно до цього Оголошення про тендер. 

Наша компанія не є платником ПДВ, ми на єдиному податку 2%. Тому у нам немає змоги 

складати податкову накладну (з поміткою без ПДВ) і тд. Це ок? 

 

− якщо компанія не платник ПДВ - ОК 

 

6. Унікальний ідентифікатор юридичної особи (UEI): він повинен включити заяву, в якій 

зазначається його намір зареєструватися для номера UEI, якщо його виберуть як 

успішного постачальника або пояснить, чому реєстрація для номера UEI неможлива. 

Поясніть будь ласка, для чого порібен цей номер UEI?  

Наші укр компанії мають коди ЄДРПОУ, згідно яких ви можете отримати досить повну 

інформацію щодо структури і історії компанії. 

Як має виглядати заява, в якій зазначатиметься намір нашої компанії зареєструватися для 

номера UEI, якщо нас виберуть постачальником? Будь ласка надішліть взірець 

 

− Інструкція для реєстрації та поясненням на 3-7 ст. цього файлу, це необхідно т.я. закупівля 

фінансується за кошти Агентства США з міжнародного розвитку та мають бути виконані 

відповідні умови. Шаблону заяви немає, тому, будь ласка, на фірмовому бланку компанії 

зазначте намір компанії зареєструватися для номера UEI, якщо компанія буде обрана 

постачальником 

 

7. Супровідний лист, анкету може бути складено тільки українською мовою? Бо не 

зрозуміло, чи потрібно надавати ці документи лише українською, чи двома? (українською 

та англійською). 

 

− лише українською 

 

8. Отже, чи правильно я зрозумів, що для участі в тендері достатньо подати ці документи: 

□ Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (див. 

Розділ 4) 

□ Офіційну пропозицію, яка включає специфікації  запропонованого обладнання (див. 

Розділ 3) 

□ Анкета для звітності згідно з вимогами Акту про підзвітність і прозорість фінансування 

з федеральних джерел (FFATA), підписаний уповноваженим представником учасника 

тендеру (див. Розділ 4) 

□ Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної 

діяльності (див. Розділ 1.5) 

 

− Так, все вірно. 

  



Інструкція застосування унікального ідентифікатора юридичної особи (UEI) 

 

4 квітня 2022 р.  Федеральний уряд США припинить використання номера DUNS при унікальній 

ідентифікації підприємств та організацій. На цьому етапі підприємства та організації, які 

отримують (або мають намір отримувати) фінансування від уряду США, повинні замість номера 

DUNS використовувати унікальний ідентифікатор юридичної особи (UEI), який створюється на 

сайті SAM.gov. В усіх нових (міжнародних та місцевих) договорах підряду/ тендерних 

документах/ грантових угодах, в яких раніше вимагалося внести номер DUNS (будь-який договір 

підряду, сума якого дорівнює або перевищує 30 000 доларів США, і, як правило, будь-який 

тендер/грант, сума якого дорівнює або перевищує 25 000 доларів США), замість номера DUNS 

необхідно буде вносити номер UEI. 

 

Яким чином Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач може отримати номер 

UEI? 

Передбачено декілька варіантів: 

 

1. Якщо Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач зареєструється на сайті 

SAM.gov у поточний день: номер UEI Підрядника/ Переможця тендера /Грантоотримувача вже 

присвоєний та доступний для перегляду на сайті SAM.gov. Сюди також включені неактивні 

реєстрації. На цей час номер UEI розташований під номером DUNS у реєстраційному записі 

юридичної особи. Слід пам’ятати: для того, щоб переглянути свій реєстраційний запис 

юридичної особи Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач повинен увійти у свій 

обліковий запис на сайті SAM.gov. Найпростіший спосіб знайти UEI —такий: 

o Увійти в обліковий запис на сайті SAM.gov. 

o У робочій зоні у віджеті «Керування юридичною особою» (Entity Management) 

Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач вибрати овальну підказку з номером над 

«Активними» ("ACTIVE"). 

 

 
 

 

https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service/office-of-systems-management/integrated-award-environment-iae/iae-systems-information-kit/unique-entity-identifier-update
https://www.sam.gov/


o Після цього у Підрядника/ Переможця тендера/ Грантоотримувача з’являться його 

записи та номер(и) UEI ліворуч від кожного з таких записів. 

 

 
 

 

2. Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач має номер DUNS, але він не 

зареєстрований на сайті SAM.gov: якщо Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач 

вже має номер DUNS і не бажає завершити повну реєстрацію юридичної особи на сайті SAM.gov, 

то він повинен здійснити такі кроки: 

o Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач переходить на сайт SAM.gov і 

натискає «Увійти» (“Sign In”) у верхньому правому куті сторінки.  

o Якщо Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач не має облікового запису на 

сайті SAM.gov, йому потрібно його створити. На сайті SAM.gov для аутентифікації 

використовується Login.gov. Додаткову допомогу щодо використання Login.gov можна отримати 

тут. Після того, як Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач внесе свої облікові дані 

користувача, він повинен повернутися на сайт SAM.gov і заповнити свій профіль. Після входу 

Підрядника/ Переможця тендера/ Грантоотримувача в систему, система перенаправляє 

Підрядника/ Переможця тендера/ Грантоотримувача у робочу зону. У віджеті «Керування 

юридичними особами» (“Entity Management”) Підрядник повинен натиснути на кнопку «Почати» 

(“Get Started”). 

 

 

 

 

 

 

https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0035447&sys_kb_id=7461a3c71b80b0109ac5ddb6bc4bcbaf&spa=1


 

 

 

 

 

 

 

 

o На наступній сторінці Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач повинен ввести 

інформацію про свою юридичну особу. Усі поля є обов’язковими для заповнення, якщо тільки 

вони не позначені як необов’язкові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o На наступній сторінці Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач підтверджує 

правильність наданої інформації. Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач може зняти 

прапорець унизу сторінки, якщо бажає обмежити на SAM.gov загальнодоступний перегляд 

інформації про свою юридичну особу. Якщо зняти прапорець, то переглядати запис унікального 

ідентифікатора юридичної особи (SAM) зможуть лише сам Підрядник/ Переможець тендера/ 

Грантоотримувач і користувачі з-поміж представників уряду США. Інші юридичні особи та 



користувачі SAM.gov не зможуть переглядати такий запис з унікальним ідентифікатором 

юридичної особи (SAM). Після цього Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач 

натискає «Далі» (“Next”). 

 

 

На наступній сторінці здійснюється підтвердження юридичної особи Підрядника/ Переможця 

тендера/ Грантоотримувача. Підряднику/ Переможцю тендера/ Грантоотримувачу пропонується 

підтвердити, що він уповноважений здійснювати операції від імені своєї юридичної особи. Для 

підтвердження цього Підрядник/ Переможець тендера/ Грантоотримувач ставить прапорець, а 

потім натискає кнопку «Запит на унікальний ідентифікатор юридичної особи» (“Request Unique 

Entity ID”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o На останній сторінці буде показано унікальний ідентифікатор UEI Підрядника/ 

Переможця тендера/ Грантоотримувача, який він може зазначати у договорах підряду/ тендерних 

документах/ грантових угодах. 


