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Запрошення до участі в тендері № 3
в рамках проєкту «Принципи ведення ЛГБТ+ пацієнтів для

українських лікарів та медсестер»
від 06.12.2021

Громадська організація "Асоціація працівників системи охорони здоров’я України
"Медичні Лідери" в рамках проєкту «Принципи ведення ЛГБТ+ пацієнтів для
українських лікарів та медсестер» оголошує тендер №3 на надання послуг з
оренди знімального майданчика і надання послуг з виробництва відеоматеріалів
(інтерв’ю). До участі в тендері запрошуємо компанії/агенції/організації та
фізичних осіб підприємців України, які можуть надати послуги для проведення
наступних заходів:

Лот 1: Оренда студії (знімального майданчику) для зйомки відеоматеріалів
(інтерв’ю) на зі студійним світлом тривалістю до 40 годин для запису 6 відео
фінальною тривалістю готового матеріалу  до 1 год кожне у період з 1 січня до 25

січня 2022 року, включно з забезпеченням студійних меблів відповідної якості та
іншої необхідного обладнання та техніки.

Лот2: Надання послуг з виробництва відеоматеріалів - послуги оператора і
режисера монтажу для запису та редагування  відеоматеріалів (інтерв’ю) 6 відео
фінальною тривалістю готового матеріалу  до 1 години кожне у період з 1 січня до
25 січня 2022 року. Послуги мають забезпечувати мультикамерну  зйомку (не
менше 3 камер). (Розширення відео: не менше 1920:1080 (Full HD), відео codec:

H.264/MPEG-4, забезпечення поканального запису звуку двох учасників
відеозапису, проведення компонування відеоматеріалу на відповідному
обладнанні та передання готових фінальних матеріалів, погоджених із
замовником).

Загальна кількість лотів у тендері - 2.

Перевага надаватиметься учасникам тендеру, які подаються на всі ЛОТи
одночасно.
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Критерії обрання постачальника:

● цінова пропозиція
● відповідність пропозиції заданим параметрам, вказаним в предметі

закупівлі (студія з потрібною для здійснення зйомок технікою,

обладнанням)

● для оператора та режисера монтажу досвід створення відео від 3 років
(потрібно надати портфоліо робіт для оцінки досвіду) ;

● територіальне розміщення приміщення для зйомки - Київ.

Для участі в тендері учасники мають надати:

● комерційну пропозицію в гривнях та контакти відповідальної особи, яка
уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції. В
комерційній пропозиції потрібно вказати орієнтовний період реалізації та
вартість (1) оренди обладнання та приміщення; (2) роботи залучених
фахівців;

● свідоцтво/виписку про реєстрацію юридичної чи фізичної
особи-підприємця.

Обов'язкові вимоги до пропозиції:
1. Цінова пропозиція (додаток 1) з реєстраційними документами фізичної
особи-підприємця та резюме (українською та англійською мовами) повинна бути
надіслана на електронну пошту info.med.lead@gmail.com з копією
dr.brykulska@gmail.com не пізніше 23.59 10 грудня 2021р.
2. Цінова пропозиція має бути підписана та завірена печаткою, за наявності.
3. В тексті електронного листа з ціновою пропозицією необхідно вказати наступну
інформацію:

− назва предмета закупівлі (“Тендер на оренду знімального майданчику
(студії) і надання послуг з виробництва відеоматеріалів (інтерв’ю)”);

− номер та дату запрошення до участі в тендері;
− повне ім'я учасника тендеру (прізвище, ім'я та по батькові), його

місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
контактний телефон та e-mail.

Зацікавлені учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію за
електронною адресою dr.brykulska@gmail.com

Про результати тендеру учасники будуть проінформовані за вказаною в
контактах електронною поштою.
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