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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для тендерної пропозиції № 3 з надання послуг з оренди знімального майданчика і надання

послуг з виробництва відеоматеріалів (інтерв’ю) в рамках проєкту “Принципи ведення
ЛГБТ+ пацієнтів для українських лікарів та медсестер»

Громадська організація "Асоціація працівників системи охорони здоров’я України "Медичні
Лідери" запрошує Вас до участі у тендері.

Мета проєкту, що реалізує ГО “Медичні лідери”: провести соціологічне дослідження
теперішньої ситуації з доступом ЛГБТ+ пацієнтів до медичних послуг в України та навчити
українських лікарів та медсестер основним принципам ведення ЛГБТ+ пацієнтів.

Термін надання послуг:
- з грудня 2021 по  березень 2022 рр. (конкретні дати за домовленістю)

Точні дати проведення заходів будуть узгоджені заздалегідь з відібраним/ими організаціями
для проведення дослідження.

Обсяг послуг:
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

Географія проєкту: Київ

Технічне завдання для підготовки та створення відео:
- забезпечити відповідне приміщення для зйомок (студія або знімальний майданчик) з

меблями відповідної якості, необхідною освітлювальною та знімальною технікою для
мультикамерної зйомки (щонайменше 3 камери) тривалістю до 40 годин

- забезпечити зйомку 6 відеороликів (інтерв’ю)  фінальною тривалістю готового
матеріалу  до 1 години кожний розширенні  не менше 1920:1080 (Full HD), Відео
codec: H.264/MPEG-4.

- забезпечити поканальний запис звуку двох учасників відеозапису.
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- провести компонування відеоматеріалу на відповідному обладнанні, попередньо
погодивши з замовником терміни та обсяг та передати фінальні відео матеріали замовнику.

Вимоги до кандидатів/кандидаток:
● розташування студії у м. Київ (перевага надається Печерському, Голосіївському,

Подільському, Шевченківському, Дарницькому районам)
● наявність відповідного обладнання та меблів для проведення зазначеного типу зйомок
● досвід знімання та монтажу аналогічних відеоінтерв’ю від 3 років
● надання портфоліо попередніх робіт для оцінки
● вільне володіння українською мовою
● досвід роботи з громадськими організаціями (є перевагою)
● готовність виконати роботи до 15 лютого 2022 року

Громадська організація, що реалізує проєкт, здійснює оплату послуг, відповідно до
технічного завдання, в рамках бюджету, передбаченого проєктом, спираючись на цінову
пропозицію переможця. Гонорар за проведену роботу включатиме збори та податки та буде
зафіксовано в договорі, що укладатиметься між ГО “Медичні лідери” в особі Голови
Володіної Ю. І. та компанією/ФОП переможцем тендеру.

Перелік документів які необхідно подати:
- комерційна пропозиція (українською мовою);
- резюме виконавця (українською та англійською (за наявності) мовами);
- рекомендації / відгуки організацій про надавача послуг (за наявності);
- рекомендації, що підтверджують досвід та професійні компетенції (є перевагою);
- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних

осіб-підприємців;
- копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних

осіб-підприємців із зазначенням відповідного КВЕД.

Дедлайн: Щоб взяти участь в конкурсі кандидати та кандидатки можуть подати необхідні
документи до 23.59 години 21 грудня 2021 р. на e-mail: info.med.lead@gmail.com з копією
листа на dr.brykulska@gmail.com

Контактна особа з питань проєкту, технічного завдання або тендерної пропозиції:
Юлія  Володіна (Брикульська), тел. +38 067 754 82 22, e-mail: dr.brykulska@gmail.com
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