Вих. № 21 від 27.10.2021

КЕРІВНИКАМ ДЕПАРТАМЕНТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо укладання договору на 2022 рік на послуги з технічної підтримки сайтів закладів
охорони здоров’я (код 72253000-3 згідно Національного класифікатора України ДК 021:2015).
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 р. № 2801-XII, наказів
МОЗ України від 26.04.2017 № 459 та від 25.07.2017 № 848, вимогам Дизайн-системи
державних сайтів України, Рекомендаціям по забезпеченню доступності веб-контенту (WCAG)
2.0 від 11.12.2008 та з метою посилення заходів безпеки щодо поширення коронавірусної
інфекції 2019-nCoV шляхом створення on-line каналів комунікацій з пацієнтами на веб-сайтах
закладів охорони здоров’я
ПРОПОНУЄТЬСЯ:
1.
Використовувати конструктор медичних сайтів Медичної платформи «Інформаційні
технології в медицині», itmed.org.
Веб-сайти, що створюються на основі конструктору ІТМЕД активно застосовуються у практиці
медичних закладів, повністю відповідають вимогам діючого законодавства України, дають
можливість оприлюднювати та своєчасно оновлювати публічну інформацію та інформацію про
тендерні закупівлі, забезпечують доступність веб-контенту сайтів закладів охорони здоров’я,
запис пацієнтів на прийом до лікарів та комунікації в on-line режимі.
Медична платформа ITMED визнана переможцем Національного Конкурсу «Ukraine Smart
Awards» у номінації «Smart Med» кращі it-продукти для медицини 2020 року. ITMED є єдиною
медичною платформою в Україні, яка надає користувачам готове програмне забезпечення для
створення веб-сайтів у відповідності з вимогами стандартів України.
2.
Укласти на 2022 рік Договір на послуги з підтримки користувачів та з технічної
підтримки, код 72253000-3 згідно класифікатору закупівель ДК 021:2015 з метою забезпечення
функціонування веб-сайту закладу охорони здоров’я.
При укладанні договору до 31.12.2021 року для закладів охорони здоров’я державної та
комунальної форми власності встановлені пільгові умови:
а) вартість послуг підтримки користувачів - 9180 грн на 12 місяців (25 грн на добу);
б) наповнення веб-сайту контентом - БЕЗКОШТОВНО.
Навчальні відео викладені за посиланням itmed.org/meditsina_i_internet/
Контакти для звернень щодо створення веб-сайтів та укладання Договору на 2022 рік:
електронна пошта: portal@itmed.org
телефони: (044) 299 95 99; 096 655-04-03; 063 787 22 07.
З повагою,
директор ТОВ «Інформаційні технології в медицині»

Андрій Каспаревич
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