
 

Технічне завдання 

 

 

Назва послуги:  

 

Розроблення та підготовка до друку практичного посібника для проведення громадських та 

громадсько-парламентських розслідувань порушень прав людини органами правопорядку в рамках 

реалізації проекту «Підвищення потенціалу офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини у сфері протидії порушенням прав людини в діяльності органів правопорядку», угода № GA-

HR4U-2019–1–6, від 18.06.2019, що фінансується Програмою розвитку ООН в Україні. 

 

Термін надання послуг: серпень 2019 — травень 2020 рр. 

Даний тендер проводиться для обрання експерта з розробки та підготовки до друку практичного 

посібника з проведення громадських та громадсько-парламентських розслідувань порушень прав 

людини органами правопорядку для ГО «Експертний центр з прав людини» протягом серпня 2019 — 

травня 2020 рр. 

 

Вимоги до учасників: 

 

- повна вища освіта (право, соціологія, журналістика); 

- знання методології та техніки збирання та аналізу даних під час проведення громадських та 

громадсько-парламентських розслідувань порушень прав людини; 

- вміння готувати графічні матеріали, які демонструють виявлені тенденції; 

- практичний досвід участі у проектах спрямованих на аналіз, збір даних, а також — досвід 

написання практичних посібників/аналітичних матеріалів. 

 

Опис позицій по закупівлі послуг / технічне завдання для послуг: 

 

Розроблення та підготовка до друку практичного посібника для проведення громадських та 

громадсько-парламентських розслідувань порушень прав людини передбачає: 

 

 

- збір відповідної інформації (відомостей та матеріалів про порушення прав людини), необхідної 

для написання практичного посібника; 

- опрацювання наданих документів та відомостей, аналіз даних та виявлення порушень прав 

людини; 

- підготовка актів реагування на виявлені порушення, визначення системності порушень прав 

людини в роботі органів правопорядку. 

- розроблення методології та механізмів проведення громадських і громадсько-парламентських 

розслідувань порушень прав людини органами правопорядку; 

- написання практичного посібника для проведення громадських та громадсько-парламентських 

розслідувань порушень прав людини органами правопорядку. 

 

Очікуваний результат: 

 

Розроблено практичний посібник, в якому відображено ефективні методи та механізми протидії 

представників громадськості порушенням прав людини, які спричинили органи правопорядку. 

Завдяки доступності методів та механізмів для представників громадськості, буде посилено потенціал 

офісу Уповноваженого з прав людини у сфері протидії порушенням прав людини в діяльності органів 

правопорядку. 
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Критерії оцінювання цінових пропозицій, які будуть відповідати вимогам, та їх коефіцієнти: 

 

 

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ 

ВАГОВИЙ 

КОЕФІЦІЄНТ,

% 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ 

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ 

КРИТЕРІЮ 

Вартість (грн./без ПДВ) 30 цінова пропозиція 

Профільний експертний досвід 50 резюме учасника, тендерна пропозиція 

Досвід у рамках схожого проекту 20 Резюме учасника 

 

Умови оплати: щомісячна оплата після підписання акту наданих послуг та надання опрацьованих 

матеріалів. 

 

 

Правила оформлення пропозицій учасників тендеру: 

 

Експертів, які зацікавлені у співпраці, просимо надсилати свої заявки до участ. пакет документів 

мусить містити: 

 

цінову пропозицію (обсяг 1 сторінка); 

тендерну пропозицію (обсяг 1–2 сторінки); 

резюме; 

копії реєстраційних документів (ІНН платника податку (організація (компанія), ФОП), банківські 

реквізити рахунку організації (компанії, ФОП), копію свідоцтва про Державну реєстрацію, копію 

документу про статус платника податків). 

 

Анкета учасника має містити таку інформацію: 

- ім’я/назва учасника; 

- контакти (електронна адреса, телефон); 

- адреса проживання; 

- опис наявного експертного досвіду; 

- опис власного бачення формату співпраці; 

- графік зайнятості для виконання поставлених завдань та його обґрунтування; 

- опис власних досягнень. 

 

Анкета та цінова пропозиція мають бути завірені підписом та печаткою (за наявності). За достовірність 

інформації, яка надана в документах, відповідає заявник. 

 

 

Порядок подання документації: 

 

Заявки приймаються за адресою: Україна, індекс 01010, місто Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, оф. 170. 

Пропозиції, що подаються особисто, приймаються протягом тижня (пн-пт) з 10 год. 00 хв. до 17 год. 

00 хв. за київським часом. 

 

Електронна адреса: experthrcenter@gmail.com 

 

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій: 

 

01 серпня 2019 року, до 15 год. 00 хв. за київським часом. 
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