РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№ 02.50 – 8
05.09.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТНОСНО: Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност по
проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с
предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения
сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент –
администрацията на Министерския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Администрацията на Министерския съвет, в качеството й на бенефициент по проект
BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и
повторното използване на информацията от обществения сектор“ е в процес на изменение на
проекта и допълването му с нова дейност с наименование „Развитие на Платформата за достъп
до обществена информация - https://pitay.government.bg/PDoiExt/ “.
Предлаганата за одобрение нова дейност включва поддейност 1: „Надграждане и
поддръжка на Платформата за достъп до обществена информация“.
Платформата за достъп до обществена информация - https://pitay.government.bg/PDoiExt/ ,
като единствена по рода си информационна система за заявяване и получаване на достъп до
обществена информация, беше разработена през септември 2018 г. Едногодишният период от
разработване на Платформата разкри необходимост за усъвършенстване на вече съществуващи
функционалности и изграждане на нови, предвид спецификата на казусите, възникнали в хода
на експлоатацията й. Надграждането на Платформата следва да се извърши в следните
направления:
- подобряване на действащи функционалности (напр. увеличаване на броя и вида
статистики, извличани от Платформата; подобряване на функционалностите на
административния панел, до който достъп имат администраторите на Платформата и
модераторите на профили; оптимизиране на функцията „включване на нови задължени
субекти“ и др.);
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- създаване на нови функционалности (напр. възможност за публикуване на
предоставената обществената информация по заявления, които не са били подадени чрез
Платформата, а по някой от другите възможни начини, предвидени в ЗДОИ; създаване на
функционалност, която да позволява представянето при необходимост пред съд на документи,
извличани от Платформата, които да се ползват с доказателствена сила; извършване тест за
кибер сигурност, т. нар penetration test и др.).
Пълният списък с новите функционалности и с тези, които трябва да се доразвият ще бъде
предмет на техническата спецификацията при откриване на процедурата за избор на
изпълнител.
Надграждането на Платформата следва да се извърши в срок до 8 месеца, в зависимост от
датата на сключване на договора за изпълнение.
Поддръжката на изградената вече Платформа следва да се предостави за срок минимум от
една година и максимум не по-дълъг от срока на приключване на проекта, чието времетраене
предстои да се удължи до 31 декември 2020 г.

В тази връзка, администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани
физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да
представят в съответствие с професионалните си възможности и компетентност индикативни
ценови оферти за:
ЦЕНА
ЦЕНА
(БЕЗ ДДС)
(с ДДС) В
В ЛВ.
ЛВ.
Поддейност 1. „Надграждане и поддръжка на Платформата за достъп до обществена
информация“, включваща следните елементи:
А) надграждане на Платформата за достъп до обществена
информация с нови и усъвършенстване на действащи
функционалности и гаранционно обслужване на
лв.
лв.
надградената Платформа за период от една година
внедряването на надградената информационно система
Б) поддръжка на действащата Платформа за достъп до
информация - https://pitay.government.bg/PDoiExt/ за
лв.
лв.
период от една година, но по-дълго от декември 2020 г.
ОБЩА СУМА ЗА ПОДДЕЙНОСТ 1:
Дейност „Развитие на Платформата за достъп до
обществена информация“

Моля да съобразите, че проектното ограничение за осъществяване на описаната погоре поддейност е до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. с ДДС.
При интерес от ваша страна, моля да предоставите индикативните ценови оферти в срок
до 12.09.2019 г. включително на вниманието на Ралица Величкова, ръководител на проекта на
електронна поща: r.velichkova@government.bg. При необходимост от допълнителна
информация, моля да се обръщате към Ралица Величкова, държавен експерт в дирекция
„Модернизация на администрацията“ тел. 02/ 940 2918.
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Красимир Божанов /П/
Директор на дирекция
„Модернизация на администрацията“
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