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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Във връзка с провеждане на процедура с предмет: 

„Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси” 

 

I. Минимални технически и функционални  характеристики  

1. Платформи, на които софтуерът следва да може да работи: 

 Web браузъри, работещи на десктоп машини 

 

2. Ползватели на софтуера:  

Категории с различни нива на достъп: служител; специалист ЧР; мениджър ЧР; 

администратори. 

 

3. Компоненти, които следва да включва софтуера:  

Модул: Организационна структура 

Системата следва да притежава серия инструменти за създаване, редактиране и 

управление на следните обекти и структури: 

 Вертикална фирмена структура (органиграма) 

Пример: дирекция, отдел, работно място 

 Хоризонтална фирмена структура 

Пример: екипи включващи в себе си служители от различни отдели 

 Регистър на служителите - да позволява добавяне, редактиране, изтриване и 

търсене. 

 Регистър на работните места - да позволява добавяне, редактиране, изтриване и 

търсене. 

 Регистър на кандидати за работа - да позволява добавяне, редактиране, 

изтриване и търсене. 

 Регистър на бивши служители – да  позволява добавяне, редактиране, 

изтриване и търсене. 

 Регистър на екипите - да позволява добавяне, редактиране, изтриване и 

търсене. 

 Работно време -  да позволява дефиниране на работно време и график, в това 

число и: Гъвкави форми на заетост и Работа на смени 

 

Модул: Индивидуално досие 

 Да се поддържа индивидуално досие за всеки служител в което да се 

съхраняват всички детайли от неговата дейност. В това число, преминати 

обучения, резултати от тестове и атестации и др.  

 

Модул: Знания / Умения / Компетенции 

 Дефиниране на знания (създаване, изтриване, промяна, индексиране, 

категоризация, търсене, групиране); 

 Поддръжка на база знания с възможност за пълно текстово търсене. 

 Поддържани материали – текст, звук, видео; 

 Дефиниране на уменията (създаване, изтриване, промяна, индексиране, 

категоризация, търсене, групиране); 
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 Дефиниране на нива на компетенция (създаване, изтриване, промяна, 

индексиране, категоризация, търсене, групиране); 

 Дефиниране на длъжностни характеристики - всяка характеристика да включва 

в себе си необходимите знания, умения и нива на компетенции за съответната 

длъжност. 

 

Модул: Кариерно развитие 

 Индивидуален кариерен план 

 Групов кариерен план 

 Типов кариерен план 

 

Модул: Обучения / Менторство 

 Обучителни планове 

 Курсове 

 Ротации 

 Менторство 

 

Модул: Тестове / Атестации 

 Атестационен план (създаване, промяна, изтриване) 

 Индивидуални тестове (създаване, промяна, изтриване) 

 Резултати от тестове и атестации. 

 

Модул: Системи за заплащане 

Дефиниране на системи за заплащане на групово и индивидуално ниво 

 

Модул: Инструменти за колаборация 

 Месиджинг система - да позволява както изпращане и получаване на 

индивидуални съобщения, така и дефиниране на групи и канали за 

комуникация чрез които да се осъществява конуникация тип „едно към много“ 

и/или „много към много“ 

 voice call / conferencing - да позволява както индивидуални гласови разговори, 

така и разговори в група (конферентни разговори) 

 video call / conferencing - да позволява както индивидуални видое разговори, 

така и разговори в група (конферентни разговори) 

 screen sharing - да позволва споделяне на екрана с един или група потребители 

 e-mail rules - дефиниране на групови е-мейл акаунти и създаване на правила за 

автоматична обработка 

 Телефонен каталог - интеграция с телефонна централа – click to dial 

 

 

Модул: Основни процеси 

 Назначаване на нов служител 

 Освобождаване на служител 

 Преместване от една длъжност на друга 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

 Проект  № BG05M9OP001-1.003-2234-C01 

Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД 

 
  

www.eufunds.bg 

Проект договор № BG05M9OP001-1.003-2234-C01, Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД , реалзиран с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфиннасирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 Управление на предложения 

 

Модул: Справки и Анализи 

 Gap analysis (анализ на поставените цели и изпълненото им) 

 Резултати от тестове 

 

Модул: Контрол на достъпа 

Позволява дефиниране на различни нива на достъп до системни функции на база 

бизнес роля/потребителска група и/или индивидуален потребител 

 

Функционално предназначение – Софтуерът обезпечава работата на специалистите по 

управление на човешките ресурси. 

Всеки кандидат трябва да включи в офертата си най-малко следните задължителни елементи 

за описанието на изпълнението на услугата: 

1. Подход и методология на изпълнение на поръчката – описание на дейностите и 

техните етапи. 

2. Разпределение на експертите, с оглед на реализиране на дейностите.  

3. Управление и контрол при реализиране на дейностите. 

 

Възложителят няма да разглежда техническите предложения на кандидати, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията на критериите за подбор. Кандидат, чиято 

оферта  не отговаря на минималните изискванията, посочени в настоящата Техническа 

спецификация и не съдържа посочените по-горе задължителни елементи се отстранява от 

участие. 

 

II. Срок на изпълнение на услуга:  
Срокът на изпълнение на услугата по настоящата процедура е до 60 календарни дни от 

датата на подписване на договора за услуга между Бенефициента и Изпълнителя, но не по-

късно от 30.12.2018 г. 

Срокът не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни и по-кратък от 15 календарни дни. 

В случай, че кандидатът е оферирал срок по-дълъг от 60 календарни дни или по-кратък от 15 

календарни дни, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Срокът се оферира в 

календарни дни и в цели числа. В случай, че кандидатът не е оферирал срока в календарни 

дни и в цели числа, то той ще бъде отстранен от процедурата.  

 

III. Срок на валидност на офертите  - най-малко  45  дни от крайния срок за получаване на 

оферти. 

  

IV. Условия за гаранционен срок и сервиз,  време за реакция и време за отстраняване 

на повредата в рамките на гаранционния срок:  

1. Минимален гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца.  

2. Максимално време за реакция при възникнали проблеми във функционирането на 

софтуера в рамките на гаранционния срок: 180 (сто и осемдесет) минути. 

3. Максимално време за отстраняване на възникнали проблеми във функционирането на 

софтуера в рамките на гаранционния срок: 18 (осемнадесет) часа. 
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Кандидат, който е оферирал срок по-кратък от 12 месеца и/или не е оферирал в месеци и/или 

не е оферирал в цели числа ще бъде отстранен от участие в процедурата. Гаранционният 

срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.  

 

Кандидат, който е оферирал време за реакция при възникнали проблеми във 

функционирането на софтуера в рамките на гаранционния срок по-дълго от 180 минути 

и/или не е оферирал в минути и/или не е оферирал в цели числа ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. Времето за реакция при възникнали проблеми във функционирането 

на софтуера започва да тече от датата и часа на уведомяване на изпълнителя.  

 

Кандидат, който е оферирал време за отстраняване на възникнали проблеми във 

функционирането на софтуера в рамките на гаранционния срок по-дълго от 18 часа и/или не 

е оферирал в часове и/или не е оферирал в цели числа ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. Времето за отстраняване на проблема започва да тече от установяването на 

вида на проблема, което се извършва чрез подписване на констативен протокол между 

Възложителя и Изпълнителя. 

 

V. Други условия:  

Във връзка със разработения софтуер, Изпълнителят се задължава да  предостави на 

Възложителя: 

 Неограничени права за инсталиране на разработения софтуер, както на клиентски 

машини, така и на сървърни; 

 Неограничени права за ползване както в рамките на организацията, така и от трети 

лица извън нея извън нея (например от партньори); 

 Достъп достъп до изходният програмен код (source code) на системата заедно с 

техническа документация в него. 

 Пълни права за модификация на системата в бъдеще, в случай на необходимост. 

 Ръководство за употреба на софтуера. 
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