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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на надання послуг збору інформації та даних для проведення аналітичних досліджень щодо системи
охорони здоров'я

1. Основне завдання:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (далі – Лабораторія або
Замовник) має намір замовити послуги збору інформації та даних, необхідних для проведення двох
аналітичних досліджень щодо системи охорони здоров'я: дослідження про прямі та непрямі атаки на
інфраструктуру системи охорони здоров'я України протягом 2 місяців з початку повномасштабного
вторгнення РФ на територію України та дослідження про міжнародний досвід відновлення систем
охорони здоров'я після завершення воєнних конфліктів на прикладі 1-2 фокусних країн.
Виконання завдання передбачає збір даних та інформації, переважно з відкритих джерел, необхідних
для використання в процесі аналізу, для проведення двох зазначених досліджень.
Зібрані первинна інформація та дані подаватимуться в електронному вигляді (Excel, Word)
кервінику(-ці) проекту “Підвищення якості рішень Уряду та місцевої влади для протидії пандемії
COVID-19 та відновлення після неї”.
Постановка завдань у частині їх змісту та термінів, у рамках основного завдання, здійснюватиметься
керівником(-цею) вказаного проекту, в тому числі шляхом оформлення та надання надавачеві(-ці)
послуг деталізованих технічних завдань.
2. Обсяг послуг:
У період з травня 2022 р. по липень 2022 р. включно надавач(-ка) послуг долучатиметься до виконання
завдань, передбачених у розділі 1 “Основне завдання”.
Очікуваний початок надання послуг: травень 2022 р.
Загальний час надання послуг: до 80 людино-годин упродовж періоду.
3. Умови співпраці:
Надавач/ка послуг працює незалежно і не є суб’єктом відносин “роботодавець-працівник”,
партнером/кою, спільним підприємством чи агентом/кою Лабораторії. Надавач/ка послуг самостійно
несе відповідальність за декларування прибутків, несплату або несвоєчасну сплату та сплату податків і
зборів відповідно до положень податкового законодавства України.
4. Вимоги до надавача/ки послуг:
Надавач/ка послуг повинен/на:
▪ мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим Технічним завданням (КВЕД: 72.20)
▪ відмінно володіти українською та англійською мовами;
▪ розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності
та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету та
територіальної цілісності України;
▪ мати досвід роботи у громадському секторі або проектах міжнародної технічної допомоги, або
надання послуг для організацій громадянського суспільства чи проектів міжнародної технічної
допомоги, не менше двох років;
▪ мати повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) соціогуманітарного спрямування
(політологія, соціологія, державне управління, міжнародні відносини, право (пріоритетні), однак
можуть розглядатися й інші спеціальності).

5. Інші умови
Учасник/ця тендеру бере до уваги та погоджується з тим, що Замовник залишає за собою право
вимагати від учасників/ць тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують
відповідність окремих положень поданих ними документів вимогам та умовам Оголошення про
проведення тендеру.
Учасник/ця цієї тендерної процедури, надсилаючи документи для участі у ньому за цим Оголошенням
про проведення тендеру, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що Замовник може відхилити
його/її тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників/ць тендеру міститимуть більш
вигідні умови, та що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними
для нього умовами.
Надіславши Заявку на участь у тендері, потенційні надавачі/ки послуг засвідчують, що вони не є
юридичними особами, зареєстрованими на території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,
окремих районів Донецької та Луганської областей, визначених законодавством України тимчасово
окупованими територіями України (далі – тимчасово окуповані території України), або юридичними
особами, створеними внаслідок намагань РФ поширити своє законодавство на тимчасово окуповані
території України, особами, які здійснюють свою діяльність з тимчасово окупованих територій України
або особами, які проживають на вказаних територіях.
Заявки мають бути підготовлені українською мовою та надіслані не пізніше 18 год. 00 хв. 18 травня
2022 р. включно, на електронну поштову скриньку oe@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер на збір
даних з охорони здоров’я”).

