
 
 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № 1-16/01/23 
від 16 січня 2023 р. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на надання послуг розробки інформаційної платформи для збору даних щодо атак російської 

федерації на систему охорони здоров’я України 

 

1. Основне завдання. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (далі – ЛЗІ або Замовник) в 

рамках реалізації проекту “Адвокаційна робота з поширення інформації про воєнні злочини російської 

федерації щодо системи охорони здоров’я України задля притягнення країни-агресора до 

відповідальності”, що фінансується Міжнародним фондом “Відродження”, має намір відібрати 

надавача_ку послуг із розробки інформаційної онлайн-платформи, в рамках якої буде зібрано та 

відображено консолідовані дані про атаки російських військових, здійснені на систему охорони 

здоровʼя під час повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.  

Виконання завдання передбачає: 

- опрацювання тематичних даних команди аналітиків; 

- їх обробку; 

- їх візуалізацію; 

- створення окремої веб-платформи для розміщення таких даних; 

- власне їх розміщення; 

- у разі необхідності, проведення короткого інструктажу для визначених замовником однієї-

двох осіб щодо розміщення інформації/даних засобами платформи надалі. 

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. 

Перелік послуг не є вичерпним та може доповнюватися додатковими похідними завданнями для 

реалізації основного завдання за домовленістю між Замовником та надавачем_кою послуг, зокрема 

шляхом укладення відповідних договорів. 

2. Очікувані обсяг та строк надання послуг. 

Очікуваний строк початку та завершення надання послуг, зазначених у розділі 1 “Основне завдання”: 

лютий 2023 р. – квітень 2023 р. 

Орієнтований обсяг надання послуг – до 110 людино-годин. 

3. Умови співпраці. 

Надавач_ка послуг працює незалежно і не є суб’єктом відносин “роботодавець-працівник”, 

партнером_кою, спільним підприємством чи агентом_кою ЛЗІ. 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 надавачів_ок послуг. 

Надавач_ка послуг повинен_на: 

▪ мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим Технічним завданням (КВЕД: 62.01, 

63.12, 63.11); 

▪ відмінно володіти українською та англійською мовами; 

▪ мати підтверджений професійний досвід розробки та/або дизайну веб-сайтів; 

▪ мати підтверджений досвід розробки модулів аналітики та візуалізації даних; 

▪ мати навички виконання задач з Backend, Frontend та UX-дизайну; 

▪ розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи 

рівності та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету 

та територіальної цілісності України; 



Потенційний_а надавач(ка) послуг повинен_на, разом із заявкою на участь у тендері, подати 

документи та резюме/портфоліо, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам. 

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 тендеру, надсилаючи документи для участі у ньому, 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 та інших територій, визначених законодавством 

України тимчасово окупованими територіями України (далі – тимчасово окуповані території України), 

або юридичними особами, створеними внаслідок намагань російської федерації поширити своє 

законодавство на тимчасово окуповані території України, особами, які здійснюють свою діяльність з 

тимчасово окупованих територій України або особами, які на момент подання комерційної пропозиції 

проживають на вказаних територіях. 

Заявки мають бути підготовлені українською мовою та надіслані не пізніше 18 год. 00 хв. 25 січня 

2023 р. включно, на електронну поштову скриньку tender@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер 

інформаційна платформа”). 

tender@parliament.org.ua

