Технічне завдання
Назва послуги: проведення громадських та громадсько-парламентських розслідувань порушень прав
людини в діяльності органів правопорядку (консультанта у сфері судової медицини) 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 № GAHR4U-2019–1–6, від 18.06.2019, що фінансується Програмою розвитку ООН в Україні.
Термін надання послуг: серпень 2019 — липень 2020 рр.
Даний тендер оголошено для обрання експерта з проведення громадських та громадськопарламентських розслідувань порушень прав людини в діяльності органів правопорядку
(консультанта у сфері судової медицини) для ГО «Експертний центр з прав людини» на період:
серпень 2019 — липень 2020 рр.
Вимоги до учасників:
-

повна вища освіта (медична, право, соціологія);
знання методології та техніки збирання та аналізу даних під час проведення громадських та
громадсько-парламентських розслідувань порушень прав людини;
вміння формувати графічні матеріали, які демонструють виявлені тенденції;
знання та навички інтерв’ювання;
досвід участі у проектах спрямованих на аналіз та збір даних.

Опис позицій по закупівлі послуг / технічне завдання для послуг:
Збирання та аналіз даних (громадських та громадсько-парламентських розслідувань порушень прав
людини) передбачає:
- збір інформації відповідно до затвердженої методології проведення розслідувань (проведення
опитування, підготовка та розсилка запитів до розпорядників інформації, комунікація з
розпорядниками інформації);
- опрацювання наданих документів та відомостей, їхній аналіз та виявлення порушень прав
людини;
- підготовка актів реагування на виявлені порушення, супровід офіційних розслідувань
порушень прав людини для захисту особи та поновлення її прав, а також виявлення системності
порушень прав людини у діях органів правопорядку.
Очікуваний результат:
Розроблено методологію, проведено роботу зі збирання та аналізу даних, створено ефективний
механізм реагування на порушення прав людини. Завдяки залученню до розслідувань громадськості,
підвищено потенціал офісу Уповноваженого з прав людини у сфері протидії порушенням прав людини
в діяльності органів правопорядку.
Критерії оцінювання цінових пропозицій, які відповідатимуть вимогам, та їхні вагомі
коефіцієнти:
КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ
Вартість (грн./без ПДВ)
Профільний експертний досвід
Досвід в рамках схожого проекту

ВАГОВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ,
%
45
50
5

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ
КРИТЕРІЮ
цінова пропозиція
резюме учасника, тендерна пропозиція
Резюме учасника

Умови оплати:
щомісячна оплата після підписання акту наданих послуг та надання опрацьованих матеріалів.
Правила оформлення пропозицій учасників тендеру:
Експертів, яких зацікавила наша пропозиція, просимо надсилати свої заявки до участі. 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 реєстраційного свідоцтва
Державного реєстру, 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;
- опис бачення необхідної зайнятості для виконання поставлених завдань, її обґрунтування;
- опис власних досягнень.
Анкета та цінова пропозиція мають бути завірені підписом та печаткою (за наявності).
Відповідальність за достовірність наданої інформації в документах несе учасник.
Порядок подання документації:
Заявки приймаються за адресою: Україна, індекс 01010, місто Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, оф. 170.
Приймання пропозицій, що подаються учасниками особисто, здійснюється протягом робочого 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 від учасників:
01 серпня 2019 року, до 15 год. 00 хв. за київським часом.

