
ДОДАТОК 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА СТАНДАРТИ 

        META 

Deloitte в рамках Проекту Підтримка реформи охорони здоров’я в Україні, контракт USAID № 72012118C0001, 

оприлюднює Запит пропозицій щодо надання візуальних/цифрових послуг із розробки інформаційних матеріалів для 

проекту. 

Проект Підтримка реформи охорони здоров’я в Україні (HRS) USAID регулярно розробляє та оприлюднює 

інформаційні матеріали, пов’язані з результатами активностей Проекту, і намагається визначити компанію/ підрядника 

з цифрового/візуального дизайну контенту (надалі – «Підрядник») та укласти контракт з нею. Очікується, що Підрядник 

вироблятиме візуальну/цифрову продукцію. Виконавець повинен перебувати в Україні, бути обізнаним з українською 

системою охорони здоров’я та мати досвід виробництва вищезгаданих видів комунікаційної продукції та 

інформаційних матеріалів. 

Цей обсяг робіт складається з двох компонентів: 1) калькуляція вартості дизайну та 2) вимірювання якості вироблених 

матеріалів 

Виконавець зобов'язаний надавати підтримку у створенні високоякісних інформаційних матеріалів із використанням 

сучасних тенденцій у візуальному дизайні та повної відповідності настановам і вимогам політики USAID щодо 

маркування та брендингу. 

TИП ДОГОВОРУ 

Фіксована ціна підрядника. 

Очікуваний термін дії контракту 

24 листопада 2021 року – 24 листопада 2022 року 

Хронологія 

1. Час закриття: 15:00 понеділок, 15 листопада 2021 року 

2. Контактна особа: Оксана Романюк 

Фахівчиня з комунікацій  USAID Проекту Підтримка реформи охорони здоров’я в Украіні 

3. Термін дії тендеру: 360 днів 

4. Кількість друкованих примірників тендерної пропозиції: нуль. Тільки електронна копія. 

5. Адреса доставки: oromaniuk@hrs.net.ua 

Будь-які запити мають бути в письмовій формі та надіслані на вказану вище електронну адресу не пізніше ніж за 7 

днів до часу закриття. 

ОБСЯГ РОБОТИ ТА СТАНДАРТИ 

За допомогою цифрових/візуальних послуг ми прагнемо виробляти високоякісні цифрові та візуальні інформаційні 

матеріали, які відповідають обсягу результатів проекту. 

• Консультація з командою проекту та визначення уподобань та очікувань щодо візуального дизайну. 

• Створення оригінальної графіки з унікальними кольорами, формами та шрифтами типографіки 

• Малювання за допомогою програмного забезпечення для візуального дизайну. 

• Покращення цифрових зображень, включаючи застосування контрастів і градієнтів. 



• Своєчасне подання концепцій візуального дизайну для затвердження. 

• Надання інформаційних продуктів HRS (інформаційні бюлетені, графіки, презентації інструкції, методичні 

рекомендації) щомісячно та на запит 

• Робота з фотографіями за потреби 

• Зустріч з командою проекту для зворотного зв'язку та редагування дизайну, якщо це необхідно. 

• Розробка прототипів для однорідної інтеграції логотипів та зображень бренду в інші продукти 

• Відстеження досягнень у технологіях і додатках візуального дизайну, а також галузевих тенденцій. 

• Виготовлення коротких відеозаписів за потреби 

• Підготовка веб-документів до друку 

• Вся кінцева продукція має бути представлена англійською та українською мовами 

Мінімальні критерії, які необхідно виконати: 

- Підрядник повинен мати попередній досвід у сфері візуального/цифрового дизайну 

- Підрядник повинен мати необхідні засоби (комп'ютер, відповідне програмне забезпечення та запаси) для виконання 

- USAID HRS вибере на основі найнижчої ціни технічно прийнятну пропозицію і залишає за собою право присудити 

винагороду за цим тендером без подальших переговорів. Учасникам пропозиції пропонується запропонувати свої 

найкращі умови та ціни з оригінальним поданням. 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ 

Наведену нижче інформацію необхідно подати як частину Заявки: 

Титульна сторінка Заявки повинна містити назву конкурсу, а також: 

- дату подання заявки; 

- назву компанії; 

- ПІБ контактної особи;  

- номер телефону цієї контактної особи; 

- адресу електронної пошти цієї контактної особи; 

Основний текст заявки не повинен перевищувати 6 сторінок і повинен містити такі дані: 

- Запропонований підхід до виконання технічного завдання (ТЗ): 
o Будь ласка, підготуйте шаблон для щомісячного бюлетеня USAID HRS 

o Підготуйте приклади слайдів презентації 

o Підготуйте графіку, яка візуалізує дані в останньому звіті HRS 

o Підготуйте обкладинку для Методичних вказівок 

- Досвід реалізації проектів, який підтверджує здатність організації проводити збір даних подібного типу і 

масштабу  

- Крім основного тексту заявки на 6 сторінках, організація повинна подати попередній графік виконання робіт у 

вигляді діаграми Ганта для технічного завдання за контрактом (не більше однієї сторінки) і попередній бюджет. 

- Доказ відповідальності виконавця: огляд фінансових ресурсів, ліцензії, банківські гарантії, кредитна історія 

тощо 

- Інформація про попередній досвід та відповідна довідкова інформація (Контракт/Назва програми тощо) 

Будь-який контракт/замовлення після перемоги у конкурсі повинен бути підписаний обома сторонами для того, щоб 

вважатися дійсним і чинним. Усі витрати, пов'язані, зокрема, з виробництвом, підготовкою та/або наданням товарів 

або послуг, у тому числі кінцевих продуктів, прийнятих працівниками компаній «Делойт», у разі відсутності чинного 

(підписаного обома сторонами) договору/замовлення, є винятково витратами постачальника. Компанії «Делойт» не 



сплачують, без винятків, виробництво, підготовку або надання товарів та/або послуг за цим або будь-яким іншим 

контрактом/ замовленням, якщо він не був підписаний обома сторонами. 

Якщо ваша заявка переможе у конкурсі, вам потрібно буде укласти стандартний контракт Компанії на надання 

конкретного виду товарів або послуг. Під час надання товарів і послуг, ви повинні будете дотримуватися політики 

компанії, у тому числі (без обмежень) її Кодексу поведінки ділових партнерів, та будь-яких інших відповідних вимог. 

Потенційні постачальники також повинні дотримуватися Кодексу поведінки ділових партнерів компанії при поданні 

будь-яких заявок в рамках цього конкурсу. 

Якщо ви подаєте заявку у складі спільного підприємства, партнерства тощо, прохання згадати про це у своїй заявці. 

Аналогічно, якщо ви пропонуєте субпідряд на надання будь-якої частини товарів або послуг, то згадайте про це у своїй 

заявці. Компанія може вимагати від вас додаткової інформації, а затвердження субпідряду не буде автоматичним, 

оскільки субпідрядники повинні пройти процедуру перевірки компанії «Делойт» і можуть бути зобов'язані пройти 

процедуру погодження з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 


