Асоциация „Прозрачност без граници“
Задание за услуги по програмиране на уеб сайт
TI-BG-2020-S1

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА УЕБ САЙТ
В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВА ЗА БИЗНЕС ПОЧТЕНОСТ НА

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Асоциация „Прозрачност без граници“ е учредена през юни 1998 г., като българското национално
представителство на Transparency International. Мисията на Асоциацията е обединяването на
усилията на държавните институции, местните власти, частния сектор и медиите с цел
провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу
разпространението на корупцията в страната.
Част от своите дейности, Асоциацията изпълнява в рамките на проекти, финансирани от донорски
организации. Дейностите, предмет на настоящето възлагане са част от проект на организацията,
осъществявана с финансовата подкрепа на Инициативата за почтеност на Сименс.
Инициативата за бизнес почтеност ще се стреми да промени начина, по който бизнесът подхожда
към управлението на корупционния риск, като спомага за повишаване на стандартите за почтеност
в България. Най-общо, дейността ни цели да допринесе за разработването и популяризирането на
набор от стандарти за почтеност в бизнеса, които са съобразени с международните стандарти за
почтеност в бизнеса, със спецификата на дейността на таргетираните сектори и с българския
контекст.
Повече информация за Асоциацията, нейните дейности и принципи на работа може да бъде
намерена на www.transparency.bg.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ОБЕКТ НА ВЪЗЛАГАНЕ:
2.1. Възложител:
Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“
ул. Шандор Петьофи № 50, етаж 1
София 1463, България
2.2. Референтен номер:

TI-BG-2020-S1

2.3. Тип на договора:

Договор за услуги

2.4. Тип на дейностите:
Програмиране на сайт
Дейностите, обект на настоящата процедура, включват услуги по програмиране и
консултация при избор на уеб дизайн. Дейностите са оформени с отделни компоненти,
които ще бъдат поетапно възлагани и допълнително специфицирани с Изпълнителя.
Уеб дизайна на различните секции по сайта, както и разработката на дизайн елементи ще
бъде извършена от отделно нает от Възложителя експерт и ще съответстват на общата
визуализация, възприета за инициативата.
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Повече информация за отделните дейности по компоненти, параметрите им и
изискванията на Възложителя към изпълнението им може да бъде намерена в т. 3
Информация за дейностите, предмет на възлагане. Възложителя си запазва правото да не
изпълнява (респективно възлага на външния доставчик на услуги) пълния обем на описаните
в горецитираната точка дейности.
2.5. Период на изпълнение:
36 месеца от сключване на договор
Периодът, за който ще бъде сключен договорa е 36 месеца и включва в себе си пълния период
за изпълнение на всички описани в т. 3 компоненти, както и периода .
2.6. Място на изпълнение:

Република България

2.7. Индикативен бюджет на процедурата:
20 000 лв. без ДДС
Посочения индикативен бюджет включва цялата стойност на услугите по компоненти 1 и
2. Поддръжката от компонент 3 не е включена в него и за нея се договаря допълнителна цена
на човеко-час.
2.8. Начин на плащане:
Заплащането на всеки от описаните по-долу компоненти ще бъде извършено след неговото
успешно изпълнение и подписване на приемо-предавателен протокол за качествено
приемане на изпълнените услуги.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
3.1. ПАРАМЕТРИ НА ОТДЕЛНИТЕ ТИПОВЕ ДЕЙНОСТИ
Основните дейности, предмет на възлагане включват:
Компонент 1: Изработка на уеб сайт
1. Съдействие при подготовката на целесъобразна структура на страницата.
Основните параметри от съдържанието на страницата включват:
Представената структура не е окончателна и подлежи на допълнителна оптимизация
с оглед постигане на функционалност и достъпност на информацията в страницата.
Индикативен времеви график: Седмица 1-3 от подписване на договор.
2. Съдействие при избор на дизайн
Уеб дизайна на различните секции по сайта, както и разработката на дизайн елементи
ще бъде извършена от отделно нает от Възложителя експерт и ще съответстват на
общата визуализация, възприета за инициативата. В хода на изпълнение Изпълнителя
ще сътрудничи с избран от Възложителя експерт уеб дизайн и ще съдейства при избора
на оптимална визия за страницата.
Индикативен времеви график: Седмица 3-6 от подписване на договор.
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3. Изработка на страницата
Изработката на страницата ще бъдат извършени след окончателно одобрение от
страна на Възложителя на проекта на структура на страницата. Изработката на
страница следва да бъде извършена по метода на Agile програмиране.
Наименованията на отделните менюта и бутони на английски език ще бъдат
предоставени от Възложителя.
.
Индикативен времеви график: Седмица 6-14 от подписване на договор.
4. Качване на първоначална информация в страницата
Материалите (включително текстове, файлове и картинки), които следва да бъдат
първоначално качени в страницата ще бъдат представени от Възложителя в
предварително уточнени файлови формати.
Индикативен времеви график: Седмица 14-16 от подписване на договор.
5. Обучение на екипа за работа с административния панел
Страницата следва да разполага с функционален и лесен за използване
администартивен панел. След цялостното разработване на страницата, Изпълнителя
следва да осигури на представителите на Възложителя обучение за работа с
административния панел.
Индикативен времеви график: Седмица 16-17 от подписване на договор.

Компонент 2: Изработка на секция с ограничен достъп към уеб сайт
1. Съдействие при подготовката на целесъобразна структура на секцията.
Секцията ще съдържа информация с ограничен достъп за потребители. Изпълнителя ще съдейства
при структуриране на нива потребители и типове информация и нейното подреждане в секцията.
Следва да се изгражди гъвкава структура, която да позволява прекатегоризация на отделните
елементи на вътрешната среда и да поддържа различни категирии потребители.

Индикативен времеви график: Седмица 18-21 от подписване на договор.
2. Съдействие при избор на дизайн
Уеб дизайна на различните секции по сайта, както и разработката на дизайн елементи
ще бъде извършена от отделно нает от Възложителя експерт и ще съответстват на
общата визуализация, възприета за инициативата. В хода на изпълнение Изпълнителя
ще сътрудничи с избран от Възложителя експерт уеб дизайн и ще съдейства при избора
на оптимална визия за страницата.
Индикативен времеви график: Седмица 21-24 от подписване на договор.
3. Изработка на секция с ограничен достъп

Страница 3 от 4

Асоциация „Прозрачност без граници“
Задание за услуги по програмиране на уеб сайт
TI-BG-2020-S1

Изработката на страницата ще бъдат извършени след окончателно одобрение от
страна на Възложителя на проекта на структура на страницата. Изработката на
страница следва да бъде извършена по метода на Agile програмиране.
Наименованията на отделните менюта и бутони на английски език ще бъдат
предоставени от Възложителя.
.
Индикативен времеви график: Седмица 24-30 от подписване на договор.
4. Качване на първоначална информация в страницата
Материалите (включително текстове, файлове и картинки), които следва да бъдат
първоначално качени в страницата ще бъдат представени от Възложителя в
предварително уточнени файлови формати.
Индикативен времеви график: Седмица 30-32 от подписване на договор.
5. Обучение на екипа за работа с административния панел
Страницата следва да разполага с функционален и лесен за използване
администартивен панел. След цялостното разработване на страницата, Изпълнителя
следва да осигури на представителите на Възложителя обучение за работа с
административния панел.
Индикативен времеви график: Седмица 33-34 от подписване на договор.

Компонент 3: Поддръжка и надграждане
Изпълнителя се ангажира да осигури текуща поддръжка и при нужда надграждане или
моделиране на компоенети на изработенаста страница за целия период на договора (36 месеца).
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