Запит на пропозиції №3/17/09/2012
17.09.2012
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (далі по
тексту Замовник) оголошує конкурс пропозицій на проведення глибинних
інтерв’ю в рамках проекту №46609 «Незалежний аналіз ходу реформування
сектору охорони здоров’я України», що фінансується Міжнародним фондом
«Відродження».
Результатом конкурсу стане відбір організації (компанії, ФОП) (далі по тексту
Виконавець), яка буде субконтрактором ГО «Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій» та проведе глибинні інтерв’ю в регіонах, які
обрано пілотними у реформі сектору охорони здоров’я: Донецька,
Дніпропетровська, Вінницька області та м. Київ. Очікується проведення інтерв’ю
із зацікавленими сторонами: представниками обласної державної адміністрації,
міської ради, головними лікарями центрів ПМСД, сімейними лікарями та
пацієнтами. Основні питання анкети буде розроблено Інститутом.
Зацікавлені організації повинні подати:
1. Лист зацікавленості,
2. Бюджет на весь період опитувань та
3. Технічну записку.
Термін подання документів до 21 вересня 2012.

З повагою,
Ігор Бураковський
Голова Правління
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
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Проведення глибинних інтерв’ю
ходу реформування сектору
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Обґрунтування
Сектор охорони здоров‘я є надзвичайно важливим для людського розвитку. Але
протягом всього часу існування незалежної України він практично не зазнав
якихось суттєвих змін через брак політичної волі до реформ, необхідність яких є
загальновизнаною. В результаті доступність якісних медичних послуг
надзвичайно звузилась. У 2011 році, зважаючи на накопичену критичну масу
проблем в секторі, було ініційовано початок реформи в секторі охорони
здоров‘я. На основі ухвалених законодавчих змін в пілотних регіонах Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях, а також м. Києві –
розпочалось реформування сектору, досвід якого згодом буде поширено на всю
країну. Водночас до цього часу відсутній незалежний аналіз наявних ініціатив
щодо реформування сектору та оцінка перших кроків з впровадження реформи
в пілотних регіонах. При виробленні аналізу є важливою думка різних
зацікавлених сторін: влади, медиків та пацієнтів.

Мета, об’єкт, території та часові рамки дослідження
Мета глибинних інтерв’ю — полягає у з’ясуванні точок зору зацікавлених сторін
щодо перших кроків і напрямків реформування охорони здоров’я в пілотних
регіонах.
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
1. З’ясувати точку зору зацікавлених сторін щодо проблем на шляху реформ
2. З’ясувати точку зору зацікавлених сторін щодо основних помилок та
успіхів реформи
3. Виявити уявлення зацікавлених сторін про майбутнє функціонування
системи охорони здоров’я
Об’єктом дослідження є такі соціальні групи:
-

Представники органів влади
обласних та міських рад)

-

Медики

-

Пацієнти

(обласних

державних

адміністрацій,

Території, де буде проводитися дослідження.
Дослідження буде проводитися в трьох адміністративно-територіальних
одиницях України: Донецькій області, Дніпропетровській області, Вінницькій
області та м. Києві.
Часові рамки дослідження.
листопаді 2012 року.

Дослідження

будуть

проводитися

у

вересні4

Очікувана кількість опитаних: не менше 58.
Інструмент збору
Замовником.

інформації

(Анкета),

бажані

опитані

особи

надаються

Очікувані продукти
Очікується, що Виконавець надає Замовнику протоколи результатів інтерв’ю в
форматі MS Word. За можливості також очікуються аудіо записи проведених
інтерв’ю.

Вимоги до організації (компанії, ФОП)
Організації (компанії, ФОП), що подають пропозиції, повинні дотримуватися
таких вимог:
- Організації (компанії) (як неприбуткові, так і комерційні) повинні бути
зареєстрованими у відповідності до законів України на момент
оголошення переможця конкурсу.
- Фізичні особи-підприємці (ФОП) допускаються до участі в конкурсі.
- Мати доведений досвід роботи принаймні в двох із чотирьох, визначених
в цьому оголошенні, адміністративно-територіальних одиниць.
Очікується, що відібрана організація (компанія, ФОП) буде мати досвід
організації та проведення глибинних інтерв’ю з представниками влади, а також
іншими зацікавленими сторонами в регіонах.

Документи, що вимагаються
1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне:
1.1.
Назву організації (компанії, ФОП).
1.2.
Тип організації (компанії).
1.3.
Адресу.
1.4.
Телефон.
1.5.
Факс.
1.6.
Електрону пошту.
1.7.
Адресу Інтернет сайту (якщо є)
1.8.
Індивідуальний податковий номер платника податку (організація
(компанія), ФОП).
1.9.
Банківські реквізити рахунку організації (компанії, ФОП).
1.10.
Інші документи:
1.10.1.1. Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру.
1.10.1.2. Копія паспорту та копія Свідоцтва про сплату єдиного
податку (для ФОП).
2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ:
2.1.

Бюджет

3. Технічна записка має містити таку інформацію:
5

3.1.
Технічний підхід до організації та проведення дослідження.
3.2.
Підтверджену інформацію про досвід проведення/участі у масових
соціологічних опитуваннях.

Подання конкурсної пропозиції
Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції,
надають пропозиції українською мовою на аркушах паперу формату A4,
надруковані шрифтом TimesNewRoman 12-го розміру одинарним інтервалом у
відповідності до наступних вимог. Пропозиції подаються у електронному
форматі із використанням програмного забезпечення, сумісного з програмою MS
Word).
Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів:


Лист зацікавленості.



Технічна записка.



Цінова пропозиція.

Лист зацікавленості має бути підписаним синіми чорнилами та мати печатку
організації (компанії, ФОП) або, у випадку ФОП без печатки, мати відповідну
позначку «БП».
Усі документи надсилаються на електронну адресу tender@ier.kiev.ua
уваги Долі Аліни, адміністратора проектів Інституту.

до

Будь-ласка, зазначте в темі електронного листа: «ЗНП№03/17/09/2012
Соціологічне дослідження щодо ходу реформування сектору охорони здоров’я
України №1».
Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 10:00, 21 вересня 2012 року.
Заявки подані пізніше не будуть розглянуті.
Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання
пропозицій.
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