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ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 

(консультаційні послуги – відбір компанії (юридичної особи) для розробки та 
підтримки веб-порталу) 

УКРАЇНА  

Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА 

Проект: "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" 

Субпроект: ”Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи 

кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки” 

Позика № 8475-UA 

Назва договору: Розробка та  підтримка веб-порталу 

Номер договору (відповідно до плану закупівель): CQ-8.3.1 

Уряд України отримав від Світового банку позику на фінансування проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей" і має намір витратити частину цієї позики для оплати 

 консультаційних послуг з «Розробки та наповнення  веб-порталу»в рамках Договору, 

який буде укладено відповідно до цього Запиту між Управління охорони здоров’я 

Рівненської ОДА (далі – Замовник) та компанією, яка буде забезпечувати розробку та 

наповнення веб-порталу (далі –Консультант). 

  

Консультаційні послуги  зі створення Сайту та розробки його вмісту (далі – Послуги) 

включають, але не обмежуються наступними напрямками, які має надати Консультант: 

1.       Розробка та погодження з Замовником дизайну Сайту; 

2.       Розробка у вигляді інтерактивного прототипу та погодження з Замовником 

структуру Сайту та спосіб подачі інформації на кожній сторінці; 

3.       Розробка та затвердження  Програми приймальних випробувань Сайту, яка 

повинна забезпечити Замовнику можливість переконатись у задоволенні Сайтом 

Вимогам ТЗ в повному обсязі; 

4.       Розробка та погодження з Замовником плану висвітлення тематики 

здорового способу життя, профілактики, діагностики та лікування ХСК; 

5.       Розробка та погодження з Замовником матеріалів із здорового способу 

життя, профілактики, діагностики та лікування ХСК для населення та 

медперсоналу; 

6.       Проведення наповнення сайту матеріалами з інформування населення щодо 

здорового способу життя, профілактики ХСК, інформації про ХСК для 

підвищення рівня обізнаності медперсоналу; 



7.       Розробка та впровадження механізму наповнення Сайту з відкритих джерел, 

соціальних медіа та засобів масової інформації; 

8.       Розробка та погодження з Замовником цільової аудиторії та маркетингової 

політики з просування Сайту; 

9.       Розробка та погодження з Замовником системи адміністрування Сайту; 

10.    Забезпечення хостингу на майданчику з доступом до каналів обміну 

трафіком UA-IX, з обов’язковим дотриманням вимог щодо захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах згідно чинного законодавства 

України; 

11.     Забезпечення розміщення створеного Сайту на цьому хостингу та його 

тестування; 

12.    Здійснення реєстрації Сайту в мінімум п’яти найбільш рейтингових 

пошукових системах в Україні та забезпечення просування Сайту для цільової 

аудиторії Рівненської області; 

13.    Проведення  навчання щодо механізму адміністрування Сайту (для не менше 

трьох фахівців Замовника); 

14.    Надання  всієї необхідної технічної документації (посібник зі встановлення 

системи на зовнішньому сервері, включаючи перелік програмного забезпечення, 

яке має бути встановлене на цьому сервері, посібник з управління 

адміністративною частиною веб-сайту, керівництво по наповненню інформацією 

Сайту, документація по роботі з системою управління контентом та сервісами 

тощо); 

15.    Створення щомісячних та річних звітів по відвідуваності сайту в розрізі 

України та Області (з деталізацією по районам); 

16.    Забезпечення гарантійних зобов’язань та супровід Сайту до 31.12.2019 року; 

17.    Надання інших послуг, які безпосередньо пов’язані з вищевикладеними.  

Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА  даним запитом запрошує правомочних 

Консультантів висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. 

Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають 

необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг. 

Детальне Технічне завдання  додається. 

Критерії  включення до "короткого списку" наступні: 

              Обов’язкові вимоги: 

1. Юридична особа, яка працює на ринку розробки веб-сайтів та інформаційних 

порталів не менше 5 років (надати документи, що підтверджують дату 

державної реєстрації та види діяльності за КВЕД). 



2. Кількість розроблених та впроваджених веб-сайтів та інформаційних 

порталів не менше 10 проектів (надати перелік розроблених веб-сайтів та 

інформаційних порталів із зазначеннях інтернет-посилань/веб-адрес на них). 

3. Наявність  штатного  персоналу юридичної особи (керівник проекту, 

програміст, веб-дизайнер, контент-менеджер) , кваліфікація яких відповідає 

вимогам Техічного завдання,  у кількості не менше 5 фахівців (надати 

документальне підтвердження). 

 

Бажані вимоги : 

 

1.Наявність в портфоліо сайтів медичного спрямування (надати їх перелік із 

зазначенням інтернет-посилань на них). 

2.Міжнародний досвід з розробки веб-сайтів, інформаційних-порталів (надати 

їх перелік із зазначенням інтернет-посилань/ веб-адрес на них). 

3.Наявність розроблених  сайтів на основі CMS Wordpress не менше 2 проектів 

(надати їх перелік із зазначенням інтернет-посилань на них). 

 

   

Зацікавленим Консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва з відбору та 

залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками 

Світового банку", затвердженого в січні 2011 року (переглянутого у липні 2014 р.) 

("Керівництво із закупівлі послуг консультантів"), в якому визначається політика 

Світового Банку щодо конфлікту інтересів. 

Консультанти можуть об'єднуватися з іншими компаніями у формі об'єднання компаній 

або на умовах субпідряду з метою підвищення їх кваліфікації. 

Відбір консультантів здійснюватиметься відповідно до процедури відбору на основі 

кваліфікації консультантів (CQ) , що викладена у Керівництві із закупівлі послуг 

консультантів. 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче у робочий час з 

10:00 до 17:00 місцевого часу. 

Висловлення зацікавленості у письмовому вигляді просимо направляти на адресу 

зазначену нижче (поштою або електронною поштою, або особисто) до 17:00 місцевого 

часу 01 червня 2016 р. 

  

Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА 

вул.16 Липня ,38 , Рівне , Україна, 33028, канцелярія, кабінет №8. 

До уваги: Юрія Осіпчука, начальника управління 

До уваги: Віталія Дрозда, консультанта із закупівель 

Група консультаційної підтримки Субпроекту (ГКПС), 

Ел. пошта:  rivne@wb.moz.gov.ua та копія на rivnegus@gmail.com 

Тел.+380(50)5619486 

Будь ласка, зазначте назву та номер договору у темі листа.  


