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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс
для надання консультаційних послуг з підготовки документів для отримання ліцензії
ДІЯР
Інформація про організатора конкурсу
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я» (далі - Альянс) провідна недержавна професійна організація, яка робить значний вплив на епідемії
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу (далі -ТБ), вірусного гепатиту та інших хвороб в Україні та інших
країнах у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони
здоров’я України та іншими урядовими організаціям, залучаючись до профілактичних
програмам та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на
місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до
комплексних послуг з ТБ та ВІЛ/СНІД та ефективної відповіді на епідемії на рівні спільнот,
базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді.
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії та поширенню ТБ, ВІЛ/СНІД і
пов’язаних з ними епідеміями через впровадження ефективних моделей та послуг,
зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих
груп населення.
Мета проекту - виявлення хворих на ТБ серед населення шляхом забезпечення широкого
доступу до послуг мобільної амбулаторії.
Мета та предмет конкурсу - отримання ліцензії Державної інспекції ядерного
регулювання України(далі – ДІЯР) на використання джерел іонізуючого випромінення (далі
– ДІВ): отримання (придбання), зберігання, передача (збут) ДІВ (ДІВ в пересувному
рентген-кабінеті).
Завдання:
- відповідно до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що
подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії, затвердженого Наказом ДІЯР від 06.08.2012 № 153 та інших
нормативно-правових документів, підготувати пакет документів для отримання ліцензії на
право експлуатації рентгенологічного обладнання;
- супровід та комунікація з спеціалізованими організаціями, які задіяні в
документальному оформленні діяльності, яка пов’язана з використанням ДІВ та результати
роботи яких необхідні для отримання ліцензії: проведення вимірювань параметрів ДІВ,
проведення медоглядів персоналу категорії «А», підготовка та експертиза розрахунку
біологічного захисту, укладання договору на індивідуальний дозиметричний контроль та
інші.
Кінцевим результатом є отримання ліцензії ДІЯР на використання ДІВ в частині
придбання, зберігання, передачі (збуту) та експлуатації ДІВ (ДІВ в пересувному рентгенкабінеті).
Період виконання робіт/надання послуг: 13 червня 2022 р. – 13 вересня 2022 р
Критерії оцінювання:
- досвід виконання аналогічних завдань з підготовки пакету документів передбачених
нормативно-правовими документами щодо отримання ліцензії ДІЯР на використання ДІВ
в частині придбання, зберігання, передачі та експлуатації ДІВ (ДІВ в пересувному рентгенкабінеті);
- вартість робіт.
Усі учасники конкурсу повинні подати свої пропозиції, що включатимуть наступне:

- резюме виконавця;
- супровідний лист, що включає інформацію щодо: термінів виконання та орієнтовний
бюджет.
Документи необхідно надіслати на електронну адресу nerus@aph.org.ua та
masiuk@aph.org.ua до 18:00 06 червня 2022 р.. У темі повідомлення зазначте: «Ліцензія
ДІЯР».

