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Този документ описва основните нефункционални изисквания към софтуерен модул за
диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа, условията и изискванията към
необходимите за внедряването, използването, гаранцията, сервиза и техническото му
обслужване услуги. Документът съдържа пълно описание на предмета на поръчката, както
и условията и изискванията към участниците и изпълнението на поръчката.
За краткост по-долу, софтуерният модул за диспечерско планиране режимите на
газопреносната мрежа, ще бъде наричан МДПР (MDP) или “Модулът“.
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РАЗДЕЛ I:
I.

Част B

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос, транзитен
пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие
на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на
газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз. Компанията разработва
ценова политика и предоставя услуги за присъединяване, пренос и съхранение на
природен газ съгласно действащото законодателство, и организира балансирането на
пазара на природен газ. Освен оперативно управление на газопреносната мрежа
„Булгартрансгаз“ ЕАД извършва инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност.
Дружеството е собственик на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с
отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и
газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище „Чирен“ и на
мрежа за транзитен пренос на природен газ.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е преносен системен оператор (Transmission System Operator) и
оператор на газохранилище (Storage System Operator).
„Булгартрансгаз“ ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, което е
акционерно дружество със 100 % държавно участие. Принципал на „Български Енергиен
Холдинг" ЕАД е Министерството на икономиката и енергетиката на Р България.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е член на ENTSOG и GIE.
„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа високо налягане за крайни
потребители в страната с национално покритие и с вътрешна свързаност към:
-

Подземно газохранилище „Чирен“;

-

Находища на природен газ, разработвани от трети страни;

-

Оператори на газопреносни мрежи за разпределение;

-

Големи потребители на природен газ, директно присъединени към газопреносната
мрежа.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа за транзитен пренос на
природен газ, свързана с:
Газопреносните мрежи на Румъния, Гърция, Турция и Македония;
Потребители в Югозападна България.
„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира едно подземно газово хранилище, като планира
в бъдеще да изгради и други такива.
Повече информация за „Булгартрансгаз“ ЕАД:
web-site: www.bulgartransgaz.bg
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II.

ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

1.

ГАЗОПРЕНОСНА ИНФРАСТРУКТУРА

1.1.

Газопреносна мрежа

Част B

Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД включва:
Магистрални газопроводи с обща дължина около 1700 км и 3 /три/ компресорни станции с
обща инсталирана мощност 49 MW, осигуряващи преноса на природен газ в страната -

Национална газопреносна мрежа;

Транзитни газопроводи с обща дължина около 945 км и 6 /шест/ компресорни станции с
обща инсталирана мощност 214 MW, осигуряващи преноса на природен газ в направления
– Турция, Гърция и Македония - Газопреносна мрежа за транзитен пренос.
През газопреносната мрежа за транзитен пренос се осигуряват доставките на газ за
вътрешно потребление за региона на Югозападна България.
Националната газопреносна мрежа и Газопреносната мрежа за транзитен пренос са
свързани чрез ГИС в района на КС Ихтиман и втори ГИС в района на КС Лозенец.
Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е свързана с газопреносните мрежи на:
Република Румъния - STNG TRANSGAZ SA - в точки на междусистемно свързване – Негру
Вода 1 /Кардам, Негру Вода 2, 3 /Кардам и Русе/Гюргево;
Република Гърция Кулата/Сидирокастро;

DESFA

SA

–

в

точка

на

междусистемно

свързване

–

Република Турция - BOTAS – в точка на междусистемно свързване – Странджа/Малкочлар;
Република Македония
Кюстендил/Жидилово.
1.2.

-

GA-MA

–

в

точка

на

междусистемно

свързване

–

Информационна система за, диспечериране, наблюдение и управление на
газопреносната мрежа и компресорните станции

„Булгартрансгаз“ ЕАД използва информационна система за измерване, диспечериране,
наблюдение и управление на газопреносната мрежа – „WPS32“ (SCADA and metering
system), разработена и внедрена от българската фирма ЕТ „ИСТА – Юлий Панков“, която
автоматично следи и обработва параметри от над 620 контролни точки.
Информационната система служи за събиране, визуализация и съхранение на технологични
данни от газопреносната мрежа и компресорните станции в страната.
Информация за производителя на информационната диспечерска система „WPS32“, ЕТ
„ИСТА – Юлий Панков“:
web-site: www.istabg.net
1.3.

Хидравлична симулация

„Булгартрансгаз“ ЕАД използва продукт на Simone Research Group за хидравлична
симулация в online и offline режим на процесите в газопреносната си мрежа.
Информация за производителя на софтуера за хидравлична симулация Simone Research
Group:
web-site: www.simone.eu
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2. ИТ ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.

WAN, LAN

„Булгартрансгаз“ ЕАД оперира със собствена оптична и високоскоростна Ethernet мрежа,
обхващаща основните технологични обекти на Дружеството.
„Булгартрансгаз“ ЕАД използва основно TCP/IP протокол в своите LAN/WAN мрежи.
В локалните мрежи на ЦУ и териториалните поделения се използват частни IP адреси (RFC
1918). Мрежовият трафик се маршрутизира посредством активно оборудване на фирмата
Cisco Systems.
2.2.

Active directory

В „Булгартрансгаз“ ЕАД е внедрена и функционира директорийна структура – MS Active
Directory, базирана на сървърнa операционнa системa MS Windows Server 2008 R2 и
потребителски операционни системи MS Windows XP; MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10,
64 bit и по-нови.
2.3.

Office пакети

В „Булгартрансгаз“ ЕАД се използва MS Office – версии (32 bit): MS Office XP, MS Office 2007,
MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016.
„Булгартрансгаз“ ЕАД използва MS Office Project Standard 2007, MS Office Project Standard
2010 и MS Office Visio Standard 2010.
2.4.

Интернет достъп

Достъпът до Интернет се осъществява посредством оптична връзка, между Централно
управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД и два независими Интернет доставчика.
Скоростта на достъп до Интернет от основния доставчик е, съответно:
-

100Mbit/s - на международния трафик;

-

100Mbit/s - на локалния трафик.

Скоростта на достъп до Интернет от резервния доставчик е, съответно:
-

30Mbit/s - на международния трафик;

-

30Mbit/s - на локалния трафик.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава регистрирана публична автономна система.
2.5.

Email

„Булгартрансгаз“ ЕАД има закупен Lotus Domino Enterprise Server и използва следните
услуги:
-

Корпоративната електрона поща Lotus Domino;

-

Domino WEB Application Server.
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2.6.

Част B

Анти-вирусен софтуер

Aнти-вирусната защита на клиентските станции и сървърното оборудване в
„Булгартрансгаз“ ЕАД се осъществява чрез използване на McAfee VirusScan Enterprise
edition, v. 8.5, 8.7, 8.8, perpetual license.
2.7.

Анти-спам филтър

В „Булгартрансгаз“ ЕАД е внедрен и функционира анти-спам сървър: Cisco Email Security
Appliance C170.
2.8.

Time server

За синхронизиране на времето във вътрешната си мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД използва
NTP network time server, модел: Time Tools SR 9750-10.
3. ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ
От 1 Октомври 2017 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД функционира информационна система за
търговско диспечиране (CDP). Системата е разработена от екип на „Булгартрансгаз“ ЕАД и
притежава функционалности за изпълнение на следните дейности:
-

Регистриране на мрежов ползвател и потребител на системата;

-

Администриране на клиентите;

-

Администриране на договорите и портфолиото от услуги;

-

Управление на капацитет;

-

Виртуална търговска точка;

-

Администриране на заявките;

-

Процедури по сравнение;

-

Измерване и разпределение на количества;

-

Балансиране;

-

Сетълмент и фактуриране;

-

Генериране на справки и отчети;

-

Публикуване на информация и докладване на REMIT данни;

-

Обмен на информация между „Булгартрансгаз” ЕАД и други оператори на
газопреносни системи;

-

Обмен на информация с мрежови ползватели и пряко присъединени страни;

-

Управление и предоставяне на информация във връзка с ограничителните режими;

-

Други.

РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОБХВАТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
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ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

I.

Целта на поръчката е доставка, адаптиране към изискванията на Възложителя, внедряване,
интегриране в съществуващата ИТ инфраструктура, тестване, извършване на обучение,
гаранционна поддръжка, развитие и сервизно обслужване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа (МДПР).
II.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
И
ПОЛЗВАТЕЛИ
НА
СОФТУЕРЕН
МОДУЛ
ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ РЕЖИМИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

1.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА „МДПР“

ЗА

Предназначението на МДПР e изготвяне на „прогноза“ с възможни сценарии за оптимален
режим на работа на газопреносните мрежи за подпомагане работата на физическите
диспечери на дружеството в началото на газовия ден с прогноза за края и в рамките на
деня, а също и прогноза за следващия газов ден, базирайки се на данни за заявки на
мрежовите ползватели по входни и изходни точки за ден напред и в рамките на деня,
данни за състоянието на газопреносната мрежа, налични в софтуерен продукт Симоне
online и др.
2.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА „МДПР“

2.1.

Служители на „Булгартрансгаз” ЕАД

Ползватели на МДПР от страна на „Булгартрансгаз“ ще бъдат експерти в следните области:
-

Физически диспечери от отдел „Диспечерски“;

-

Експерти от отдел „Режими“;

3.

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА - ИЗИСКУЕМИ ДЕЙНОСТИ И ОБЕМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на поръчката „Доставка и внедряване на МДПР“ трябва да обхване минимум,
разписаните в следващия списък дейности.
Списъкът не е окончателен от гледна точка на последователност и изчерпателност на
дейностите, които ще бъдат осъществени във връзка с изпълнение на поръчката.
Конкретните етапи и съставящите ги дейности ще зависят от методологията за управление
на проекти и практиката на Изпълнителя.
3.1.

Проучване, анализ и конкретизиране на изискванията на Възложителя,
изготвяне на детайлна спецификация и дизайн на системата

По време на този етап се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности:
-

Проучване, събиране и документиране на изискванията на Възложителя;

-

Проучване на съществуващото положение при Възложителя, вкл. внедрени системи и
прилагани процеси;

-

Проучване на функционалностите на съществуващата информационна система за
търговско диспечиране (разработка на екип на Възложителя), както и на процесите и
дейностите осъществявани чрез нея;

-

Проучване функционалностите на софтуерен продукт Симоне online;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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-

Анализ на изискванията;

-

Разработване на спецификация на изискванията;

-

Разработване на план/схема за интегриране на решението в съществуващата IT
инфраструктура на Възложителя;

-

Разработване на имплементационен план и график на изпълнение - уточняване на
основните моменти на проекта и разработване на план и график за изпълнението му;

-

Изготвяне на принципно описание на функциите на МДПР;

-

Изготвяне на принципно описание на интерфейсите и начина на свързване на МДПР с
другите информационни системи на „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Уточняване на необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и други
изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място при
Възложителя във връзка с изпълнение на проекта (prerequisites). Уточняване на
количеството, качеството и сроковете за предоставяне на съответните ресурси от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Други необходими дейности – според опита и практиката на Изпълнителя;

-

Утвърждаване на разработените планове, модели, дизайн документи и спецификации,
резултат от изпълнение на този етап.

3.2.

Дейности по разработване, свързани с адаптирането на предлагания
„МДПР“
към
изискванията
на
Възложителя.
Разработване
на
интерфейсите за връзка и обмен на информация със свързаните
информационни системи

Софтуерният модул за диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа трябва
да отговаря на изискванията, разписани в настоящия документ и изискванията на Част А „Техническа спецификация - Приложение №1 Функционални изисквания” от
документацията на поръчката.
МДПР трябва да обменя данни с други информационни системи, поради което в обхвата на
поръчката се включва:
-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс за връзка на МДПР с
информационната система за диспечериране, наблюдение и управление на ГПС – „WPS
32”, внедрена в „Булгартрансгаз” ЕАД, произведена от българската фирма ЕТ „ИСТА –
Юлий Панков” (при необходимост);

-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс/средства за обмен на
информация със съществуващата система за търговско диспечиране (CDP), разработена
и внедрена от специалисти на „Булгартрансгаз“;

-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс/средства за обмен на
информация със софтуера за хидравлична симулация (ХС) Simone в online и offline
режим на процесите в газопреносната мрежа, разработен и внедрен от Simone Research
Group.

3.3.

Доставка на техническо оборудване, системен софтуер и други програмни
продукти, необходими за изграждане на техническа инфраструктура за
функциониране на „МДПР“
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Обхватът на поръчката включва доставка на техническо оборудване (хардуер) и
допълнителни средства – системен софтуер и други програмни продукти (СУБД,
операционни системи и др.), необходими за изграждане и внедряване в ИТ
инфраструктурата на Възложителя на МДПР.
3.4.

Доставка, внедряване и интегриране на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включват всички дейности по доставка, инсталиране,
конфигуриране, настройване на МДПР и интерфейсните му модули за връзка със
свързаните информационни системи, както и интегрирането на МДПР в съществуващата ИТ
инфраструктура в „Булгартрансгаз” ЕАД.
Услугите, съпътстващи адаптирането; разработването; доставката; внедряването, вкл.
импорт на необходимите данни от свързаните информационни системи; гаранционната и
сервизната поддръжка на МДПР, трябва да бъдат изпълнени в съответствие с всички
изисквания на документацията за поръчката.
3.5.

Тестване на „МДПР“,
информационни системи

интерфейсите

и

обмена

със

свързаните

В обхвата на поръчката се включват всички дейности по:
-

Разработване на методика за тестване;

-

Разработване на план за тестване;

-

Тестване на цялостното решение – МДПР;

-

Тестване на интерфейсните модули, взаимодействието и обмена на информация между
МДПР и свързаните информационни системи;

-

Отстраняване на установените несъответствия спрямо изискванията на заданието и
откритите по време на тестовете недостатъци. Валидиране на коректното
функциониране на МДПР;

-

Оптимизиране на функционирането и взаимодействието на МДПР със свързаните
информационни системи по отношение на време за отговор;

-

Използване на модула в тестов период от 3 месеца и коригиране на възникналите
недостатъци и проблеми. Първоначално съпровождане на потребителите за използване
и поддържане на модула по време на тестовия период от 3 месеца;

3.6.

Изготвяне и предоставяне на необходимата документация

В обхвата на поръчката се включва акуратно водене и предаване на цялостна
документация (техническа, проектна, тестова документация, лицензии и документи
уреждащи правата на ползване на доставените програмни продукти, документация за
обучение и пр.).
3.7.

Обучение

В обхвата на поръчката се включват необходимите дейности свързани с:
-

Обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД за използване (оперативна употреба)
на МДПР;

-

Обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД за администриране, конфигуриране и
поддържане на цялостното решение за функциониране и използване на МДПР
(администриране на модулаи т.н.);
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Изготвяне и предоставяне на необходимата документация, инструкции и материали за
обучение с цел - осъществяване на ефективен процес по предаване на знания
(knowledge transfer).

3.8.

Тестово използване

В обхвата на поръчката се включва тестово използване и първоначален съпровод за
използване и поддръжка на МДПР за период от 3 месеца.
3.9.

Окончателното приемане и пускане на „МДПР“ в експлоатация

Окончателното приемане и пускане на МДПР в експлоатация става след изтичане на
периода от 3 месеца за първоначален съпровод и тестово използване на МДПР в
продуктивна среда и отстраняване на всички проявени дефекти и констатирани
несъответствия.
3.10.

Гаранционна поддръжка на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включва гаранционно обслужване на изграденото решение –
софтуерен модул за диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа,
програмните интерфейси за връзка със свързаните информационни системи, включително
интеграцията му със съществуващата ИТ инфраструктура на Възложителя.
3.11.

Сервизно обслужване на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включва сервизна поддръжка на изграденото решение МДПР и
програмните интерфейси за връзка със свързаните информационни системи.
3.12.

Развитие на „МДПР“

Обхватът на поръчката включва дейности по развитие на МДПР – разработване и
внедряване на нови функционалности, и/или модификации/промени на съществуващи
функции, след пускане на модула в експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи етапите и последователността им при изпълнение на поръчката/проекта;
b) Посочи дейностите, които ще изпълни през всеки от етапите на изпълнение на проекта;
c) Посочи очакваните резултати от изпълнение на всеки от етапите;
d) Посочи очаквана продължителност на всеки от етапите;
e) Приложи допълнителна информация относно изпълнение на проекта, в случай че счита
за необходимо.
4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на изпълнението на поръчката, се очаква да бъдат постигнати следните
резултати:
4.1.

Доставен, внедрен, функциониращ, ефективно взаимодействащ си и обменящ данни
със свързаните информационни системи – софтуерен модул за диспечерско
планиране режимите на газопреносната мрежа;

4.2.

Проведено ефективно обучение на персонала на Възложителя за използване,
поддръжка и администриране МДПР;

4.3.

Доставена пълна и актуална документация (проектна, техническа, продуктова,
тестова и лицензна документация);
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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След изпълнение на дейностите по доставка, внедряване и успешното пускане на МДПР в
експлоатация, се изисква осъществяване на:
4.4.

Гаранционна поддръжка на МДПР;

4.5.

Сервизно обслужване на МДПР;

4.6.

Развитие на МДПР;

5.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката е:
Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД
Република България,
гр. София, 1336
бул. „Панчо Владигеров” № 66

РАЗДЕЛ III: НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
I.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ “МДПР“

1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРФЕЙСА, СТИЛА И УДОБСТВОТО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

MDP_ISUR 1: Интерфейс и стил
МДПР трябва да бъде с удобен и интуитивен интерфейс, както по отношение на
административната, така и по отношение на потребителската част.
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация по отношение на интерфейс и стил на МДПР
b) Приложи примерни изгледи на зоната за достъп от служителите на „Булгартрансгаз“, на
зоната за администриране на МДПР, на примерна справка;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 2: Езици
Интерфейсът на МДПР трябва да бъде на английски език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи езиците на интерфейса, които модулът ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 3: Функция „Помощ”
МДПР трябва да притежава функция „Помощ“, достъпна чрез бутон или линк от всяка
страница/екранна форма на МДПР. Help-ът трябва да бъде контекстен, както по отношение
на темите, така и по отношение на езика, на който се представят.
Функцията „Помощ“ трябва да бъде реализирана на английски език.
Help-ът на МДПР трябва да съдържа индекс на темите и да позволява търсене по ключова
дума. Всяка тема трябва да бъде организирана като последователност от инструкции за
извършване на определено действие, операция (how to do, wizard) или като обяснение на
термин – в зависимост от характера на темата.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на
функцията „Помощ”, и да потвърди, че тя ще отговаря на изискванията на Възложителя
за:
-

Достъп до функцията „Помощ”;

-

Контекстност;

-

Езици;

-

Възможности за търсене на темите, индекс на темите;

-

Начини на организация/структуриране съдържанието на темите – чрез инструкции, how
to do, wizard, описание и т.н.

b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 4: Функция „Търсене”
МДПР трябва да притежава функция „Търсене”, която да позволява потребителите да
извършват търсене по информационни атрибути. Резултатът от търсенето трябва да бъде
базиран на ролята и съобразен с правата на достъп на съответния потребител.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на функция
„Търсене”;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 5: Функция „Отпечатване”
МДПР трябва да позволява на потребителите да отпечатват съдържанието, до което имат
достъп, чрез генериране на printer-friendly view или чрез предварително дефинирани
справки.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на функция
„Отпечатване”;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА „МДПР“

MDP_AVR 1: Надеждност и достъпност
Решението трябва да бъде проектирано за гарантиране на висока достъпност и надеждност
- минимум 99,5% uptime годишно; с прекъсвания не по-дълги от 6 последователни часа.
Прекъсвания за осъществяване на планирани дейности за администриране и поддръжка са
допустими в интервала между 23:00 и 5:00, местно време, в България.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи гарантирани стойности на параметрите на достъпност:
-

гарантиран uptime на системата на годишна база;

-

очаквана продължителност на прекъсвания за профилактика/поддръжка/
администриране;

-

други параметри;

b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ AVR 2: Backup и restore
МДПР трябва да притежава механизми/функции за резервно копиране и възстановяване на
данните - backup и restore, осигуряващи възможност за възстановяване на работата на
модула след срив без загуба на информация.
МДПР трябва да позволява архивиране на данни (извършването на backup) в онлайн режим
- без прекъсване работата на модула, като това не се отразява съществено на нормалното
ѝ функциониране.
МДПР трябва да притежава механизми за backup на системни и потребителски данни,
включително пълен backup на модула.
МДПР трябва да притежава механизми за трансфериране/експорт на backup файловете на
преносимо устройство, външен файлов сървър или друг логически дял.
МДПР трябва да притежава механизми за създаване/update на (пълен и/или
инкрементален) backup през определен интервал от време или създаване на график за
автоматично създаване на backup.
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МДПР трябва да притежава инструментариум за restore – възстановяване на информация
от backup.
Изпълнителят трябва да предостави на
осъществяване на backup и restore на модула:

Възложителя

подробни

инструкции

за

-

Процедури за архивиране и възстановяване, които включват следните схеми: пълен
архив на приложението и на операционните системи през определен интервал от
време;

-

Процедури за периодично репликиране и архивиране (backup) на данните –
ежедневно, седмично, месечно, тримесечно и годишно;

-

Процедури за възстановяване на информация и конфигурационни данни след срив
(Recovery);

-

Процедури за поддържане и архивиране на статистически файлове (напр. System и
SecurityLogs) на системния софтуер (в случай, че е приложимо).

Възможностите за backup и restore трябва да бъдат тествани по време на етапа на тестване
от изпълнение на проекта.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи:
a) Описание на средствата и начина за осъществяване на backup и restore – спецификация
и технически характеристики на софтуер, хардуер и носители (което е приложимо) –
прилага се подробна спецификация;
b) Предварителна конфигурация/схема на реализиране на решението на backup и restore;
c) Видове данни, които ще бъдат архивирани;
d) Описание на видовете backup, които решението ще поддържа. Предложение за
използване на определен начин на backup – според вида данни;
e) Описание на процедурите за backup и restore;
f) Списък на документите/инструкциите за backup и restore, които ще предостави на
Възложителя;
g) Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране
изискването, в случай че счита за необходимо.
3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СРЕДА

3.1.

Оперативна среда

MDP_TENVR 1: Достъп за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители
МДПР трябва да бъде достъпен за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители
посредством web интерфейс и/или чрез клиент/сървър технология.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си/посочи начина на достъп на вътрешните за „Булгартрансгаз”
ЕАД потребители до МДПР‘
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TENVR 2: Зависимост от платформата

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Тъй като в „Булгартрансгаз” ЕАД е внедрена и функционира директорийна структура – MS
Active Directory, базирана на сървърна операционна система MS Windows Server 2008 R2, и
потребителски операционни системи MS Windows XP и MS Windows 7, 64 bit, клиентската
част на МДПР (в случай, че решението изисква такава) за вътрешните потребители трябва
да функционира върху MS Windows платформи - MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10, 64
bit и по-нови, или да бъде независима от платформата (platform independent).
Решението за достъп на вътрешните потребители до МДПР трябва да се използва от
потребители с права на Standard/Restricted User.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че решението за достъп от страна на вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД
потребители до МДПР, ще функционира върху/ще бъде съвместимо с MS Windows
платформи - MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10, 64 bit и по-нови или ще бъде
независимо от платформата;
b) В случай, че решението за достъп от страна на вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД
потребители до МДПР, изисква клиентската част, Участникът трябва да посочи
техническите изисквания на клиентската част към параметрите на хардуера и софтуера
на работните станции, върху които ще бъде инсталирана;
c) Посочи изискванията на клиентската част по отношение на потребителските права за
ползването ѝ. Участникът трябва да декларира, че клиентската част ще може да се
използва от потребители с права на Standard/Restricted User;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай, че
счита за необходимо.
3.2.

Система за управление на база данни

MDP_DBR 1: В случай, че за функционирането на МДПР е необходимо използване на
система за управление на бази данни е необходимо да се използва стандартна релационна
система за управление на база данни (RDBMS).
СУБД трябва да отговаря на следните характеристики:
-

Да е сертифицирана за работа с операционната система върху, която ще бъде
инсталирана;

-

Да позволява онлайн архивиране на данните;

-

Да поддържа вграден механизъм за бързо и консистентно възстановяване на базата
данни в следствие на срив на системата;

-

Да поддържа инкрементален бекъп на данните;

-

Да позволява възстановяване на базата към минал определен период;

-

Релационната база данни трябва да предоставя достъп до данните на ниво потребител
чрез оторизация;

-

Да предоставя механизъм за делегиране на права на потребителите за достъп до
информационни обекти (таблици, view-та, съхранени процедури и др.);

-

Да предоставя механизъм за групово управление на правата за достъп;

-

Да предоставя възможност за създаване на тригери и съхранени процедури (stored
procedures);

-

Да предоставя графичен интерфейс за диагностика и настройване на работата на базата
от данни, ефективното използване на ресурсите на машините, начина на изпълнение на
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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SQL заявките, бързодействието при отговор на SQL заявките и модела на данните, в
това число ползването на индекси и изгледи, или отстраняването им;
-

Да предоставя графичен интерфейс за настройка на параметри за наблюдение и
дефиниране на гранични стойности, при достигане, на които администратора на базата
данни да бъде уведомяван чрез графичния интерфейс и/или e-mail, с цел предприемане
на действия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи системата за управление на базата данни, която МДПР ще използва;
b) Опише начина (изискванията) на лицензирането на СУБД, който предлага да бъде
използван;
c) Посочи количеството лицензи, които ще получи Възложителя и които ще обезпечат
използването ѝ в съответствие с изискванията към системата;
d) Посочи начина на инсталирането и конфигурирането на СУБД;
e) Опише възможностите за настройване и диагностика;
f) Опише средствата за администриране на базата данни;
g) Опише възможностите за backup и restore на данни от базата;
h) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СИГУРНОСТ И ОТОРИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

4.1.

Съхранение на информацията и проследимост на събитията

MDP_AUDR 1: Log-ове
МДПР трябва да записва и поддържа log минимум на следните събития:
-

Потребителски действия - минимум следните събития: login/logout, смяна на парола,
опит за смяна на парола, опит за промяна на данни без необходими права;

-

Действия, свързани с въвеждане, изпращане и/или промяна на данни, свързани с
процесите, извършвани от системата;

-

Следене на предефинирани събития (Scheduled task, event log);

-

Комуникации със свързаните информационни системи;

-

Системни съобщения.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи видовете log-ове, които решението му ще поддържа;
c) Събитията, които ще бъдат следени и записвани във всеки от log-овете и параметрите,
които ще описват тези събития;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай, че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 2: Управление на log-овете
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Потребители на МДПР с административни права трябва да имат възможност да настройват
времето за съхраняване на log-овете и допустимия обем/размер на log файловете (ако е
приложимо).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и да посочи възможностите за
управление на log-овете – настройки на log-овете, които потребителите с
административни права ще могат да извършват;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 3: Достъп до log-овете
Архитектурата на МДПР трябва да позволява оторизиране на потребители за достъп до
информацията в log-овете. Системата трябва да позволява достъп до различните категории
информация от log-овете чрез различни права за достъп.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и/или да потвърди, че то ще
отговаря на изискванията на Възложителя;
b) Опише какви категории/роли потребители, с какви права ще имат достъп до отделните
видове log-ове и как ще се управляват правата и достъпа до log-овете;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 4: Извличане и експортиране на информация от log-овете:
МДПР трябва да предоставя подходящи инструменти за сортиране, филтриране, търсене и
извличане на информация от log-овете.
МДПР трябва да позволява експортиране на log-овете във файл във формат XLS или TXT.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и какви възможности за
обработка на информацията от log-овете ще позволява модулът;
b) Посочи в какъв формат ще могат да бъдат експортирани log-овете;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 5: Информация, регистрирана в log-овете:
Логът за потребителските действия и промяна на информация свързана с изпълняваните от
модула процеси трябва да регистрира минимум: потребителско име; IP адрес; дата и час на
събитието; потребителска активност (тип действие).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването – като посочи параметрите,
които ще бъдат регистрирани по отношение на потребителските действия и промяна на
вида на информацията;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
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MDP_AUDR 6: Промяна на данните не трябва да води до загуба на информация. Всяка
редакция на данни трябва да води до формиране на нов исторически запис.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Декларира, че решението ще удовлетворява условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 7: Период на съхранение на данните (data retention period and cleaning job)
Модулът трябва да позволява съхраняване на данни за период от минимум 1 година.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Направи описание на предложението си за реализиране на изискването – описание,
характеристики, параметри;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.2.

Зони за достъп

MDP_AZR 1: Секция за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители, служители на
„Булгартрансгаз” ЕАД)
Информацията от тази секция трябва да бъде достъпна само за регистрирани вътрешни
потребители, чрез надежден метод за автентикация. Достъпът и правата на вътрешните
потребители трябва да се определят според ролята им в процесите, осъществявани чрез
МДПР. Допустимо е използването на данните от изградена в „Булгартрансгаз” ЕАД Active
Directory, за идентификация и автентикация пред МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа до секцията и методите на автентикация на вътрешните за
„Булгартрансгаз” ЕАД потребители, които МДПР ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AZR 2: Секция за администриране на МДПР
Секцията за администриране на МДПР рябва да бъде достъпна само за специална
категория регистрирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Тази секция трябва да бъде достъпна само за регистрирани потребители, чрез надежден
метод за автентикация. Допустимо е използването на данните от изградена в
„Булгартрансгаз” ЕАД Active Directory, за идентификация и автентикация пред МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа до секцията за администриране и методите на автентикация на
администраторите, които МДПР ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.3. Идентификация, автентикация и поверителност на информацията
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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MDP_IDR 1: Достъпът до MDP трябва да се осъществява само от регистрирани потребители
чрез надежден и сигурен метод за идентификация и автентикация (high security standards
with strong authentication).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа и методите на автентикация на потребители, които МДПР ще
поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_IDR 2: Идентификацията на регистрираните потребители трябва да се осъществява
чрез потребителско име.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_IDR 3: Автентикацията на регистрираните потребители трябва да се осъществява чрез
използване на сигурен метод за автентикация като:
-

Цифров сертификат и парола; или

-

Универсален електронен подпис и парола; или

-

Друг сигурен метод на автентикация.

В случай че, методът за автентикация използва универсален електронен подпис, MDP
трябва да има възможност да работи с универсални електронни подписи, издадени от
всички регистрирани издатели на електронни подписи в България.
МДПР трябва да изисква използване на сигурна парола.
МДПР трябва да позволява на регистрираните потребители да променят паролата си за
достъп.
МДПР трябва да поддържа процедура за смяна на забравена парола.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише методи за идентификация, които МДПР ще поддържа;
b) Опише кои методи за сигурна автентикация ще поддържа МДПР;
c) Потвърди, че МДПР ще поддържа използване на сигурна парола, ще позволява смяна
на парола и процедура за смяна на забравена парола;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
MDP_IDR 4: Информация за процеса на автентикация трябва да се съхранява в log-а с
потребителски действия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

MDP_ADMR 1: Администратор на приложението
Администрирането на МДПР трябва да се извършва само от потребители със специално
делегирани права – администратори на приложение, чрез специална секция за
администриране. Тази секция трябва да предоставя на потребителите с административни
права достъп до/възможност за:
-

Администриране (вкл. настройване, параметризиране) на модула;

-

Администриране на потребителите;

-

Настройване, параметризиране на модула;

-

Управляване достъпа до LOG-овете на модула и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи видовете администраторски роли и опише функциите на всяка от тях, в случай
че се предвижда използването на повече от един вид администратор на решението;
c) Опише функционалностите на секцията за администриране;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ADMR 2: Прекратяване сесия на неактивен потребител:
МДПР трябва да има възможност автоматично да прекъсва сесията на неактивен
потребител. МДПР трябва да позволява на администратора на приложението, при
определени условия (например – неактивност на потребител) ръчно да прекратява сесии
на потребители. МДПР трябва да позволява настройване на time-out на неактивност за
осъществяване на автоматично прекъсване на сесия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
II.

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И
ЛИЦЕНЗИ

1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА
ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще изпълни условията на изискванията MDP_LICR 1 - 6;
b) Представи допълнителна информация, предложение или коментар за всяко от
изискванията, в случай че счита за необходимо.
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MDP_LICR 1: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи всички документи, уреждащи правата
на ползване и интелектуалната собственост на всички програмни продукти доставени,
разработени, и/или модифицирани, във връзка с изпълнение на поръчката.
MDP_LICR 2: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи права за ползване на всички
програмни продукти, СУБД, приложен и системен софтуер, произведени от други лица, и
доставени във връзка с изграждането на ИТ инфраструктурата и обезпечаване
функционирането на МДПР.
MDP_LICR 3: Изпълнителят трябва да поеме неотменимо задължение да защитава за своя
сметка „Булгартрансгаз” ЕАД срещу всякакви претенции, искове, жалби и обвинения от
други лица за нарушение на патентни права и/или интелектуална собственост във връзка с
изпълнението на поръчката и използването на МДПР.
MDP_LICR 4: Изпълнителят трябва да защитава и обезщети Възложителя в случай на
обвинения, претенции, жалби, процедури, щети, разходи и други последствия,
произтичащи от нарушение или обвинение за нарушение на патентни права и/или
интелектуална собственост на други лица, във връзка с изпълнение на поръчката и/или
МДПР, и/или инсталиран от Изпълнителя програмен продукт при Възложителя.
MDP_LICR 5: В случай че за изграждане на решението за МДПР се изисква използване на
решения/технологии със специален режим за разрешаване на употребата им (например с
двойна употреба), Изпълнителят трябва да си осигури и представи необходимите
официални документи за получени разрешения, съгласно съответното законодателство.
MDP_LICR 6: Външни носители:
Всички програмни продукти, разработени и/или доставени във връзка с изпълнение на
поръчката, трябва да бъдат предоставени и в инсталационен вариант върху външен
носител.
2.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ПРОГРАМНИ
ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА

Тази точка регламентира изискванията относно правата за ползване на програмни
продукти, произведени от други лица, доставени във връзка с изпълнение на поръчката, с
цел изграждане на ИТ инфраструктурата и обезпечаване функционирането и използването
на МДПР.
MDP_LICR 7: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи всички лицензи за ползване на всички
програмни продукти (системен софтуер, операционни системи, СУБД и др., включително
необходимия брой client access licences – user CALs), произведени от други лица, и
доставени във връзка с изпълнение на поръчката, изграждането на ИТ инфраструктурата и
обезпечаване функционирането и използването на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви програмни продукти, производство на други лица ще достави, във връзка
с изпълнение на поръчката;
b) Посочи правата, които ще получи Възложителя, върху тези продукти и опише
документите, които ще предостави на Възложителя за удостоверяване на тези права;
c) Опише брой, вид и срок на валидност на лицензите/правата, които Възложителя ще
получи;
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d) Посочи допълнителна информация или други особености, и/или ограничения, в случай
че такива съществуват, относно интелектуалната собственост и правата на ползване на
програмните продукти, в случай на необходимост;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Информацията, изисквана в MDP_LICR 7 се попълва и в Образец МДПР LICR 7 от
документацията към поръчката.
MDP_LICR 8: Продуктите, изискващи лицензиране в зависимост от броя работни места или
потребители, трябва да бъдат съпроводени от съответния брой лицензи за клиентски
достъп (client access licences – user CALs), обезпечаващи използването на МДПР в
съответствие с изискванията към нея, разписани документацията към поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продуктите, за които се изисква лицензиране в зависимост от броя работни
места или потребители, както и броя лицензи за клиентски достъп, които ще получи
Възложителя (ако е приложимо).
Участникъ т трябва да обоснове причината, поради която предлага посочения
брой лицензи за клиентски достъ п (user CALs);
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_LICR 9: Предоставените лицензи (за софтуер, произведен от други производители –
други лица) трябва да осигуряват право на ползване на съответните програмни продукти
без ограничение във времето (да са безсрочни).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продуктите с право на ползване без ограничение във времето;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_LICR 10: В случай че лицензната политика на производител (друго лице) на някой от
програмните продукти не предвижда лиценз за неограничен период от време, то тогава
лицензът за конкретния продукт (продукти) трябва да позволява право на ползване за срок
не по-кратък от 5 години.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) За всеки от програмните продукти, които ще бъдат предоставени на Възложителя с
ограничен във времето лиценз, в предложението за изпълнение на поръчката трябва да
бъдат посочени:
-

Наименование на продукта;

-

Информация за лиценза (лицензиите);

-

Производител;

-

Първоначален срок на лиценза/правото на ползване, които Възложителят ще получи;

-

Брой и вид на лицензите за съответния продукт, които трябва да бъдат поддържани
от „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на периода от 5 години;

-

Специфични условия, изисквания и процедури за подновяване/удължаване правото за
ползване на съответния продукт (продукти) за срок от 1 година и за срок от 3 години.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
В ценовото си предлож ение Участникът трябва да посочи:
c) За всеки от програмните продукти, които ще бъдат предоставени на Възложителя с
ограничен във времето лиценз, в ценовото предложение трябва да бъде посочена:
Цена за подновяване/ удължаване на лиценза за срок от 1 година;

-

и
-

Цена за подновяване/ удължаване на лиценза за срок за срок от 3 години.

Информацията, изисквана в MDP_LICR 7 - MDP_LICR 10 се попълва в Образец MDP_LICR 7
от документацията към поръчката.
3.

ЛИЦЕНЗИ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА
СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА
НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

По отношение на МДПР Възложителят трябва да получи следните лицензи и права на
интелектуална собственост:
MDP_LICR 11: Лицензи/документи, удостоверяващи правата върху
„Булгартрансгаз” ЕАД получава във връзка с изпълнение на поръчката.

МДПР,

които

Минимално изискване е „Булгартрансгаз” ЕАД да получи права, позволяващи:
-

Неизключително и непрехвърляемо право на ползване за собствени нужди, без право
за препродажба и разпространение на продукта (вкл. интерфейсите към свързаните
информационни системи, предмет на настоящата поръчка);

-

Право да развива и модифицира интерфейсите към свързаните информационни
системи, разработени за целите на изпълнението на настоящата поръчка,
самостоятелно или с помощта на трети страни, след изтичане на първоначалния
период за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;

-

Право да поддържа (да извършва сервизно обслужване) на модула (вкл. интерфейсите
към свързаните информационни системи, предмет на настоящата поръчка)
самостоятелно или с помощта на трети страни, след изтичане на първоначалният
период за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;

Тези права трябва да бъдат безсрочни – за неограничен период от време.
Тези права трябва да обхващат и интерфейсите към свързаните информационни системи, и
да важат за всички, модификации, промени и актуализации на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи правата, които ще предостави на Възложителя върху МДПР;
b) Опише/посочи какви документи ще предостави на Възложителя за удостоверяване на
тези права;
c) Посочи броя и типа на лицензите за използване на функционалностите на МДПР, които
ще предостави на Възложителя;
d) Потвърди неограничения срок на валидност на тези права;
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e) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на продукта, в случай на необходимост.
MDP_LICR 12: Документ, удостоверяващ правата върху интерфейсите със свързаните
информационни системи, които „Булгартрансгаз” ЕАД ще получи във връзка с изпълнение
на поръчката:
Минимално изискване е „Булгартрансгаз” ЕАД да получи права, позволяващи:
-

Право да развива и модифицира интерфейсите към свързаните информационни
системи, предмет на настоящата поръчка, самостоятелно или с помощта на други лица,
след изтичане на първоначалния период за гаранционна поддръжка и сервизно
обслужване;

-

Право да поддържа (да извършва сервизно обслужване на) интерфейсите към
свързаните информационни системи, предмет на настоящата поръчка, самостоятелно
или с помощта на други лица, след изтичане на първоначалния период за гаранционна
поддръжка и сервизно обслужване;

-

Неизключително и непрехвърляемо право на ползване за собствени нужди на
интерфейсите към свързаните информационни системи, предмет на настоящата
поръчка, без право за препродажба и разпространение.

Тези права трябва да бъдат безсрочни – за неограничен период от време.
Тези права трябва да обхващат интерфейсите към свързаните информационни системи, и
да важат за всички модификации, промени и актуализации на тези интерфейси.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи правата, които ще предостави на Възложителя върху интерфейсите МДПР със
свързаните информационни системи, разработени във връзка с изпълнение на
поръчката;
b) Потвърди неограничения срок на валидност на тези права;
c) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на интерфейсите, в случай на необходимост.
MDP_LICR 13: При финализиране на проекта Изпълнителят трябва да предостави на
„Булгартрансгаз” ЕАД сорс код и съпътстващите го подробни описания и документация на
програмните интерфейси, разработени във връзка с изпълнение на поръчката, между
МДПР и свързаните информационни системи:
-

Информационна система за измерване, диспечериране, наблюдение и управление
на ГПС – „WPS 32”;

-

Информационна система за търговско диспечиране (CDP), разработена и внедрена
от специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

-

Софтуер за хидравлична сумулация в online и offline режим на процесите в
газопреносната мрежа на Simone.

Описанието на сорс кода трябва да включва:
-

Описание на всички програмни компоненти и/или библиотеки, необходими за
компилацията и свързването, програмни версии и указания за инсталацията им;

-

Описание на необходимите настройки и конфигурационни файлове;

-

Описание на алгоритъма за компилация и свързване;
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-

Описание за изграждане на инсталационни пакети (ако е приложимо);

-

Описание на процедурите за инсталация;

-

Описание на процедурите за актуализация;

Част B

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите:
-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и SCADA
системата („WPS 32”), внедрена в „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и
информационната система за търговско диспечиране, разработена и внедрена от
специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и софтуер за
хидравлична сумулация в online и offline режим на процесите в газопреносната
мрежа на Simone.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвъ рди, че щ е предостави на Въ злож ителя сорс код и съ пътстващ ите го
подробни описания и докум ентация на посочения/ ите програм ен/ и
интерф ейс/ и;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
MDP_LICR 14: Лицензи за използване на функционалностите на MDP, в случай че
решението изисква такива:
-

Лицензът/лицензите трябва да обезпечава/т използването на МДПР, за неограничен
период от време – безсрочни;

-

Лиценз за 2 броя потребители с административни права – администратори на
приложението - с права за управление използването, конфигуриране,
параметризиране и настройване на МДПР. Лицензите трябва да бъдат за
неограничен период от време – безсрочни;

-

Лицензи за мин. 5 броя потребители, служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
оперативна употреба на системата. Лицензите трябва да бъдат за неограничен
период от време – безсрочни;

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи броя и типа лицензи за използване на функционалностите на МДПР, които
ще предостави на Възложителя;
b) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на продукта, в случай на необходимост.
III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Функционалните изисквания към МДПР не са обвързани с и не налагат използването на
конкретна технология от конкретен производител.
Поради тази причина изискванията към МДПР не включват конкретна спецификация на
физическата инфраструктура.
Това означава, че решението за техническа инфраструктура – хардуер, технология, тип и
брой компоненти, начин на свързване; както и избора на софтуер за разработване,
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инсталиране и използване на МДПР, СУБД и т.н., зависят от избора на конкретния
участник.
Обхватът на поръчката включва доставка на техническо оборудване (хардуер) и
допълнителни средства (СУБД, операционни системи, други програмни продукти, вкл.
всички необходими лицензи за ползването им и др.), необходими за внедряване и
осигуряване надеждното функциониране na МДПР чрез основен и резервен modul.
Изискванията към техническата инфраструктура и средствата за изграждането ѝ са
следните:
МDP_TI 1: Всеки от Участниците трябва да предложи физическа архитектура на решенията
схема/дизайн на инфраструктурата, избор на технология, технически средства,
операционни системи, СУБД и други средства за изграждане на необходимата
инфраструктура, в зависимост от опита и практиката си за постигане на оптимално
функциониране и съвместимост на приложенията и технологиите, максимални нива на
отказоустойчивост и надеждност на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи първоначална схема/дизайн на физическата инфраструктура, която трябва
да бъде изградена във връзка с пускане в експлоатация и използване МДПР. Схемата
трябва да онагледява всички компоненти, които ще изграждат инфраструктурата на
МДПР и връзките му със свързаните информационни системи и съществуващата ИТ
инфраструктура при Възложителя;
b) Схемата/ите трябва да бъдат съпътствани от документ с описание/обяснение на
предложения дизайн. От схемите, от описанието и/или от приложение към тях трябва
да става ясно кой елемент от схемите/дизайна на физическата инфраструктура – на кой
компонент от списъците с техническо оборудване (съгласно образец МDP_TI 3) и
програмни продукти (съгласно образец МDP_LICR 7) съответства;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TI 2: Изпълнителят трябва да изгради надеждна и резервирана конфигурация, за
работа на модула върху основна и резервна машина с цел постигане на максимална
надеждност, достъпност и отказоустойчивост.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да потвърди, че ще изгради необходимата техническа инфораструктура за
надеждно функциониране на модула;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в
случай че счита за необходимо.
МDP_TI 3: Изпълнителят трябва да достави техническото оборудване за изграждане на
надеждна и резервирана техническа инфраструктура необходима за инсталиране и
функциониране на МДПР.

Информацията за техниката, която ще бъде доставена се попълва в Образец МDP_TI 3 от
документацията към поръчката.
За всеки хардуерен компонент (изделие) трябва да бъде приложена Техническа
Спецификация от производителя за конкретния /предлагания/ модел оборудване.
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В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията (брошури, технически спецификации от
производителя на техниката) към предложението за реализиране на конкретното
изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 4: Параметрите на предлаганата техника трябва да покриват като минимум
препоръчителните (оптималните) технически изисквания на системния софтуер и
останалите програмни приложения – производство на други лица, които ще бъдат
инсталирани върху оборудването.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 5: Изпълнителят трябва да достави необходимия системен софтуер (вкл.
необходимия брой лицензи за клиентски достъп - user CALs), програмни продукти и
лицензи за ползването им, за обезпечаване работата на доставеното оборудване,
функциониране и използване на МДПР.

Информацията за софтуера, който ще бъде доставен във връзка с изпълнение на
изискването, се попълва в Образец MDP_LICR 7 от документацията към поръчката.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 6: Изпълнителят трябва да достави СУБД и необходимите за използването им
лицензи, имайки предвид посочените в този раздел изисквания за надеждност и
резервираност.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи спецификация на системата за управление на базата данни;
b) Представи лицензна информация:
-

Начин на лицензиране, брой и вид лицензи;

-

Производител;

-

Специфични изисквания и условия във връзка с правата на ползване;

-

Срочност на лицензите, условия за подновяване/удължаване правата за ползване;

c) Попълни информация по отношение на СУБД в Образец MDP_LICR 7 от документацията
към поръчката;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
МDP_TI 7: Изпълнителят трябва да извърши инсталирането и първоначалното
конфигуриране на МДПР и на интерфейсните модули за връзка със свързаните
информационни системи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще изпълни дейностите, според условията на изискването;
b) Опише дейностите, които ще извърши във връзка с изпълнение на изискването;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 8: Доставеното оборудване трябва да бъде в редовно производство, да присъства в
актуалната към крайната дата за подаване на оферти производствена листа на
производителя му и да бъде произведено не по-рано от 1 месец преди датата на сключване
на договор.

Към предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи
декларации в свободен текст:
a) Декларация, че оборудването, което ще бъде доставено ще бъде ново и
неупотребявано, че същото присъства в актуалната към крайната дата за подаване на
оферти производствена листа на производителя му, и че ще бъде произведено не порано от 1 месец преди датата на подписване на договора;
b) Декларацията трябва да бъде придружена от надлежно изготвен от производителя на
предлаганата техника документ, удостоверяващ, че същата присъства в актуалната
производствена листа към крайната дата за подаване на оферти.
В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията към предложението за реализиране на
конкретното изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т
документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 9: Техниката трябва да бъде съпътствана от носители с документация, драйвери и
софтуер за инсталирането ѝ, включително - носители за възстановяване на операционната
система.
Техниката трябва да бъде съпроводена от подробна техническа и експлоатационна
документация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че доставеното оборудване (където това е приложимо), които ще достави,
ще бъдат съпътствани от носители с документация, драйвери и софтуер за
инсталирането ѝ, включително - носители за възстановяване на операционната
система, както и, че техниката ще бъде съпроводена от подробна техническа и
експлоатационна документация.
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 10: Производителят на компютърната техника трябва да има поне 2
/два/оторизирани сервизни партньора на територията на Република България, за
извършване на гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърно оборудване,
произведено от него.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи:
a) Надлежно изготвен от производителя на техниката документ, съдържащ списък с
оторизираните сервизни партньори за гаранционно и сервизно обслужване на
компютърно оборудване на конкретния производител на територията на Република
България - прилага се документ в свободен текст, изготвен от Производителя на
предлаганото оборудване, съдържащ изискваната информация;
Или
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В предложението за изпълнение на поръчката Участникът да посочи линк към интернет
страницата на Производителя на доставяната техника, на която са изброени всички
оторизирани сервизни партньори за гаранционно и сервизно обслужване на оборудване
на конкретния производител на територията на Република България.
В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията към предложението за реализиране на
конкретното изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т
документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 11: Предлаганата техника трябва да удовлетворява изискванията на приложимите
европейски и български стандарти по отношение на безопасност, параметри за
електрозахранване, електромагнитна съвместимост, електромагнитни смущения и други.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че техниката, която ще достави, ще удовлетворява изискванията на
приложимите европейски и български стандарти по отношение на безопасност,
параметри за електрозахранване, електромагнитна съвместимост, електромагнитни
смущения и други;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
IV.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

MDP_DOCR 1: Изпълнението на поръчката трябва да бъде съпътствано от подробна
документация.
Изисква се изготвяне на документация относно:
-

управлението и развитието на проекта/поръчката
протоколи и други проектни документи);

(планове;

отчети;

графици;

-

детайлна
продуктова/техническа
документация
(техническа
документация;
спецификации; описания на продукта; схеми на свързване; инструкции за използване,
за инсталиране, за поддръжка; лицензии; сорс код на програмните интерфейси; други
технически документи); и

-

тестова документация (методика за тестване, план за тестване и т.н.).
Документацията, предоставяна от Изпълнителя на Възложителя по време на
изпълнение на поръчката, подлежи на съгласуване/одобрение от специалисти на
Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че изпълнението на поръчката ще бъде съпътствано от подробна
документация, която ще бъде своевременно актуализирана, в случай на необходимост,
и която ще отговаря на изискванията на Възложителя;
b) Потвърди съгласието си с изискването за съгласуване/одобрение от специалисти на
Възложителя на документацията, предоставяна от Изпълнителя по време на
изпълнение на поръчката;
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c) Приложи списък с документите, които ще бъдат разработени и предадени на
Възложителя през всеки от етапите на изпълнение на поръчката;
d) Посочи какви документи ще бъдат представени на Възложителя във връзка с
управление на проекта/поръчката;
e) Посочи каква техническа, продуктова, експлоатационна
материали и пр. ще бъдат представени на Възложителя.

документация,

учебни

Необходимо е като минимум да бъдат представени документите, посочени от Възложителя
в изискванията към документацията за изпълнение на отделните етапи.
В случай че практиката и/или методологията за управление на проекти, която Участникът
ще използва, изискват разработване на допълнителни документи – е необходимо същите
да бъдат изброени в предложението за изпълнение на поръчката, както и да бъде посочен
етапа, за който се отнасят.
MDP_DOCR 2: Документацията трябва да бъде предоставена на хартиен носител и в
електронен формат.
Документацията на хартиен носител трябва да бъде на български език.
Документацията в електронен формат трябва да бъде на български и/или английски език.
Допустимо е предаване на документи като описание на сорс кода, списък с грешки и
системни съобщения, и други технически документи, само на английски език на хартиен
носител и в електронен формат, след съгласуване и одобрение от страна на Възложителя.
Електронният формат на документите трябва да позволява отпечатване, копиране и
редактиране, чрез средствата, внедрени от Възложителя, посочени в настоящия документ,
Раздел I: Въведение, Глава II „Описание на съществуващото положение”, т.4 „ИТ
инфраструктура”, подточка 4.3 „Office пакети”.
Допустимо е използване и на други електронни формати след съгласуване и одобрение от
страна на Възложителя.
Допустимо е техническата документация, чиито авторски права са собственост на
другилица и се доставя без изменения от Изпълнителя във връзка с изпълнение на
поръчката, да бъде предоставена в PDF формат.
Изискването за предаване на хартиен носител не се отнася за сорс кода.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи езика/езиците, на който ще бъдат представени документите;
c) Посочи електронните формати, в които ще представи електронния вариант на
документите;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_DOCR 3: В случай, че по време на периода за гаранционна поддръжка и/или сервизна
поддръжка, в резултат на актуализиране на МДПР и/или интерфейсните модули за връзка
със свързаните информационни системи, настъпят изменения от административна (относно
инсталиране, техническо обслужване и т.н.) или потребителска гледна точка (нова
функция или изменение при изпълнение на операция или процес и др.), е необходимо
своевременно актуализиране на техническата документация.
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В такъв случай, се изисква Изпълнителят да предостави на „Булгартрансгаз” ЕАД описание
на промените в електронен вариант на български и английски език, веднага след
имплементирането им.
В края на периода за сервизна поддръжка се изисква предаване на актуализирана
цялостна техническа документация, с отразени всички промени – в електронен вариант и
на хартиен носител.
Изискването за предаване на хартиен носител не се отнася за сорс кода.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Изпълнението на отделните фази трябва да се съпътства от следните документи:
1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ПРЕДСТАВЕНА СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕТАЙЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДИЗАЙН НА
СИСТЕМАТА

Изпълнението на тези дейности изисква изготвяне и предаване на минимум следните
документи:
MDP_DOCR 4: Детайлна спецификация на изискванията;
MDP_DOCR 5: Спецификация на изискванията по отношение на интерфейсите със
свързаните информационни системи;
MDP_DOCR 6: Архитектури:
MDP_DOCR 6.1: Архитектура на решението – необходимо е да бъде направено описание на
архитектурата на решението, мрежовите връзки, използвани програмни езици, начините за
трансфер и зареждане на данни, интерфейси с други информационни системи и др.
MDP_DOCR 6.2: Архитектура на технологичната среда – примерно съдържание:
схеми/описание - оборудване (на приложението и на базите данни); мрежа; компютри на
потребителите; операционни системи; друг системен софтуер; изисквания към
минималните и оптимални характеристики на технологичната среда.
MDP_DOCR 6.3: Архитектура на сигурността - необходимо е да бъде направено описание на
елементите и начините на осигуряване на сигурност:
-

при комуникация с други информационни системи;

-

между отделните компоненти на модула.

MDP_DOCR 6.4: Архитектура на функционалността – необходимо е да съдържа „use cases”
схеми; системни процедури и интерфейси (необходими проверки и контроли); модел, който
описва реализацията на изискванията от детайлната спецификация; детайлно описание на
формалните и логически контроли при въвеждане на данни; контроли при обработките и
резултати от обработките; логика и последователност на обработките и др.
MDP_DOCR 7: Дизайн на физическата инфраструктура - схема за физическа
архитектура/инфраструктура на решението и връзките ѝ със съществуващата ИТ
инфраструктура на „Булгартрансгаз”;
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MDP_DOCR 8: Описание на базата данни – изисква се да съдържа минимум следната
информация:
-

Модел на базата данни, включващ: таблици; полета; тип на полетата; формат на
полетата; данните, които се съхраняват във всяко поле; индекси; primary keys; foreign
keys; логически връзки; constraints и всички други обекти в базата данни, като
например: views и stored procedures и тяхното предназначение;

-

Текстово описание за всяко поле, групирано по таблици, views, stored procedures и т.н.;
предназначение, допустими стойности, връзка с други информационни обекти, достъп
(read-only/writable).

MDP_DOCR 9: Подробен план за изпълнение на дейностите по проекта/поръчката;
MDP_DOR 10: График за изпълнение на поръчката – графикът трябва да бъде максимално
детайлен, според възможностите и информацията, които предоставя документацията към
поръчката. Графикът трябва да отразява продължителността на планираните фази/етапи и
основните дейности от изпълнение на поръчката и съставящите я проекти (или проект);
MDP_DOCR 11: Методика за тестване;
MDP_DOCR 12: Предварителни график и програма за провеждане на обучението;
MDP_DOCR 13: Информация за лицето/ата за контакт от страна на Изпълнителя,
отговорно/и за изпълнението на поръчката и съставящите я проекти;
MDP_DOCR 14: Списък със специалистите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката, длъжностите им и дейността, в чието изпълнение ще участват;
MDP_DOCR 15: Списък със специалистите на Изпълнителя, които ще извършват дейности
на място, при Възложителя, във връзка с изпълнение на поръчката;
MDP_DOCR 16: Документ, съдържащ информация, относно необходимите ресурси от страна
на „Булгартрансгаз” ЕАД и други изисквания, които трябва да бъдат организирани или
реализирани на място при Възложителя във връзка с внедряването на МДПР (prerequisites),
включително количеството, качеството и сроковете за предоставяне на съответните
ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Изпълнителят може да представи допълнителни документи, в случай че практиката и/или
методиката за управление на проекти, която използва, изискват разработване и
използването на такива.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време на изпълнение на етапа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
2.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА „МДПР“

Документите, описващи МДПР, трябва да бъдат предадени при финализиране на проекта –
окончателното приемане и пускане на системата в експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя във
връзка с доставката, внедряването и интегрирането на МДПР;
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСНИ МОДУЛИ/ПРОГРАМНИ
ИНТЕРФЕЙСИ

Документите, описващи интерфейсите и начина на взаимодействие и обмен на информация
между МДПР и свързаните информационни системи, трябва да бъдат предадени при
финализиране на проекта – окончателното приемане и пускане на системата в
експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя във
връзка с изпълнение на дейностите по разработване на интерфейсни модули/програмни
интерфейси;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМЕН
СОФТУЕР, СУБД И ДРУГИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
„МДПР“

Дейностите по доставка на необходимото оборудване и програмни продукти, изграждане
на инфраструктурата, и имплементиране на МДПР, на място при Възложителя, трябва да
бъдат съпроводени от следните документи:
MDP_DOCR 17: График на доставките;
MDP_DOCR 18: Актуализиран график и програма за действията по имплементиране –
инсталиране и конфигуриране - при Възложителя (site activity programme);
MDP_DOCR 19: Приемо-предавателни протоколи за всяка от доставките – на български
език;
MDP_DOCR 20: Двустранен протокол, удостоверяващ изпълнението на основните дейности
по инсталиране, настройване, конфигуриране на решението.
Доставката на оборудване трябва да бъде съпътствана от предоставяне на следните
документи:
МDP_DOCR 21: Предварително писмено уведомление за извършване на съответната
доставка – изпраща се поне 2 дни преди извършване на доставката на e-mail:
btg@bulgartransgaz.bg;
МDP_DOCR 22: Списък на продуктите, включени в съответната доставка, точно
наименование, предназначение, както и серийните им номера – изпраща се в електронен
вид на e-mail: btg@bulgartransgaz.bg поне 2 дни преди извършване на доставката;
МDP_DOCR 23: Техническа
експлоатация и монтаж;

документация

от

производителя

на

оборудването
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МDP_DOCR 24: Гаранционни карти и документация (warranty care packs, инструкции за
подаване на заявки, условия за валидност на гаранцията, срокове, права и задължения на
страните и т.н.) за обезпечаване гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
Доставката на софтуер трябва да бъде съпътствана от предоставяне на следните
документи:
MDP_DOCR 25: Лицензи и/или документи, уреждащи
интелектуалната собственост върху програмните продукти;

правата

за

ползване

и

Изграждането на физическата инфраструктура на решението трябва да бъде съпътствано
от предоставяне на следните документи:
MDP_DOCR 26: Документите, описващи физическата инфраструктура на решението (връзки
и параметри на връзките със свързаните информационни системи) трябва да бъдат
предадени при финализиране на проекта – окончателното приемане и пускане на
системата в експлоатация.
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време и във връзка с изпълнение на дейностите по доставка на необходимия хардуер и
програмни продукти, и изграждане на техническата инфраструктура;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
5.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЕТАПА ТЕСТВАНЕ

Етапът на тестване трябва да включва изготвяне и предаване на следните документи:
MDP_DOCR 27: Методика за тестване;
MDP_DOCR 28: План за тестване на МДПР, включително на интерфейсите и
взаимодействието и обмена на информация със свързаните информационни системи;
тестови сценарии и план за изпълнение на тестовете (вкл. график, участници,
отговорности).
MDP_DOCR 29: Контролни листове от извършените тестове и тестови протоколи с
резултати от отделните тестове, съдържащи описание на начина, по който е проведен
всеки от тестовете, резултатите от съответния тест и съответствието на получените
резултати, спрямо изискванията към модула; констатирани проблеми – категория, методи,
срокове и отговорни за отстраняване на проблемите и др.
Резултатите от тестовете трябва съдържат минимум следната информация:
-

попълнени резултати от изпълнението на всички приложими тестови случаи и
сценарии, включително и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат
на неуспешно изпълнение;

-

log-ове от изпълнените автоматизирани тестове (ако е приложимо);

-

описание на използваните тестови данни;

-

обобщени резултати от тестовете;
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резултатите от тестовете трябва да бъдат придружени от съпътстващите бележки
(release notes) за всяка версия на модула и интерфейсите към други системи.
Съпътстващите бележки (release notes) трябва да съдържат описание за реализираната
функционалност, отстранените дефекти, оставащите минимални проблеми, които не
оказват влияние върху на реализираната функционалност и т.н.

MDP_DOCR 30: Двустранен протокол, удостоверяващ коректното функциониране и
наличието на изискуемите функционалности на МДПР, коректното взаимодействие и обмен
на информация със свързаните информационни системи. Изпълнителят може да представи
допълнителни документи, в случай че практиката и/или методиката за управление на
проекти, която използва, изискват разработване и използването на такива.
MDP_DOCR 31: След провеждане/приключване на тестовете на място при Възложителя(Site
Acceptance Tests), предвидени в плана за тестване и изпълнение на всички тестови
сценарии и подписване на двустранните протоколи, съгласно изискване МDP_DOCR 30,
започва да тече период от 3 /три/ месеца за тестово използване наМДПР.
МDP_DOCR 32: След изтичане на периодът от 3 /три/ месеца - за тестово използване и
първоначално съпровождане на потребителите за използване и поддържане на МДПР и
отстраняване на проявените и констатирани недостатъци, проблеми и/или несъответствия,
се подписва двустранен протокол, удостоверяващ изтичането на периода за тестово
използване и първоначално съпровождане на потребителите, наличието на изискуемите
функционалности на МДПР, коректното ѝ функциониране и обмен със свързаните
информационни системи,
След подписването на този протокол започва да тече периодът за гаранционна поддръжка
наМДПР.
Изпълнителят може да предостави допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време на изпълнение на етапа „Тестване” и във връзка с осъществяване на тестовете;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
6.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Преди провеждане на обучението се изисква предаване на ръководства и инструкции за
използване и поддръжка на МДПР:
Задължителният изискуем минимален набор ръководства включва:
MDP_DOCR 33: Ръководство за потребители, предназначено за потребители - служители
на „Булгартрансгаз” ЕАД, на български и/или английски език.
МDP_DOCR 340: Документация за администриране и поддръжка на МДПР, на български
и/или английски език, която задължително съдържа:
MDP_DOCR 34.1: Инструкции за инсталиране и конфигуриране – стъпки, последователност,
включително метод за верифициране коректността на инсталационния процес;
Ръководството трябва да съдържа като минимум следната информация:
-

описание в хронологичен ред от тип „стъпка по стъпка” на всяко действие, което
администраторът трябва да извърши;
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описание на всички зависимости, параметри, номенклатури, настройки и конфигурации
за инсталиране и пускане в експлоатация на МДПР;

MDP_DOCR 34.2: Списък със съобщенията за грешки (error messages) – за всяка грешка
трябва да бъдат обяснени потенциалните причини за възникване и разписани инструкции
от тип „стъпка по стъпка”, за разрешаване на проблема;
MDP_DOCR 34.3: Ръководство за администриране и техническа поддръжка, съдържащо
информация за конфигуриране на приложението, процедури за backup and restore, и др.
Ръководството трябва да съдържа като минимум следната информация:
-

минимални технически изисквания към
инсталиране и функциониране на МДПР;

хардуера

и

софтуера,

необходими

за

-

специфични настройки на техническата среда (операционна система и др.);

-

изисквания и инструкции тип „стъпка по стъпка” за настройки на конфигурационни
файлове и скриптове за стартиране, спиране и опресняване;

-

инструкции за управление на достъпа доМДПР;

-

описание на всички ежедневни и периодични действия по поддръжка и профилактика
на МДПР и т.н.;

MDP_DOCR 34.4: Ръководство с процедури за backup и restore:
Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя
осъществяване на backup и restore на модула, а именно:

подробни

инструкции

за

-

Процедури за архивиране и възстановяване, които включват следните схеми: пълен
архив на базите данни, на приложенията и на операционните системи през определен
интервал от време;

-

Процедури за периодично репликиране и архивиране (backup) на базата данни –
ежедневно, седмично, месечно, тримесечно и годишно;

-

Процедури за възстановяване на информация и конфигурационни данни след срив
(Recovery);

-

Процедури за поддържане и архивиране на статистически файлове (напр. System и
SecurityLogs) на системния софтуер;

-

Процедури за администриране на дисковото пространство на системите за съхранение
на информация с цел оптималното му използване (вкл. виртуализация).

MDP_DOCR 34.5: Документация на приложението (Application software documentation) –
предназначена за администратора на приложението, с информация и инструкции за
функциониране на системата; списък на процесите и описание на процесите; информация
и инструкции за управление на съдържанието - добавяне, премахване и редактиране на
менюта и информация; инструкции за параметризиране; информация и инструкции за
управление на потребители; описание на настройките за сигурност и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите – инструкции, ръководства, учебници и т.н., и кратко описание на
съдържанието им, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя преди
провеждане на обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител;
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c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
Документация за курсовете на обучение:
MDP_DOCR 35: Във връзка с провеждане на обучението е необходимо да бъдат
разработени и предоставени на Възложителя учебни материали.
Допустимо е учебните материали за курсовете за поддръжка и администриране на МДПР да
бъдат на български или английски език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви учебни материали ще бъдат представени във връзка с провеждане на
обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_DOCR 36: След провеждане на обучението се подписва двустранен протокол,
удостоверяващ изпълнение на изискванията за обучение и предаване на съпътстващата
документация;
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа/етапите „Обучение”.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви документи ще бъдат представени във връзка с провеждане на
обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител (ако е приложимо);
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
7.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ФИНАЛИЗИРАНЕТО
НА ПРОЕКТА/ПОРЪЧКАТА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА “МДПР“

Документи, които трябва да бъдат предадени преди началото на 3-месечния период за
тестово използване и първоначален съпровод за използване и поддръжка наМДПР:
МDP_DOCR 37: Окончателен дизайн на физическата инфраструктура – схема, съдържаща
отделните хардуерни компоненти (включително техния модел, сериен номер и
предназначение - роля/функция) и връзките по между им (включително параметрите на
тези връзки, където това е приложимо);
MDP_DOCR 38: Документ – схема на свързване на решението с наличната в
„Булгартрансгаз” ЕАД инфраструктура (включително параметрите на тези връзки, където
това е приложимо);
MDP_DOCR 39: Архитектура на решението – архитектура на системата, архитектура на
функционалността, архитектура на сигурността, архитектура на технологичната среда –
актуализирана документация;
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MDP_DOCR 40: Функционално описание на системата (System design document или
Functional design document) – детайлно описание на всички функции и начина за
реализацията им;
MDP_DOCR 41: Документ със спецификация и описание на интерфейсите между МДПР и
информационните системи, с които ще обменя данни; (Interface/technical control document);
MDP_DOCR 42: Описание на базата данни – актуализирана документация;
MDP_DOCR 43: Code documentation – сорс код и детайлна документация - описание на сорс
кода (на английски език) – за интерфейсите на модула към свързаните информационни
системи, разработени във връзка с изпълнението на поръчката.
Сорс кодът и съпътстващите го описания ще бъдат използвани за обезпечаване и
гарантиране възможността за поддръжка на МДПР и интерфейстите ѝ към свързаните
информационни системи.
Описанието на сорс кода трябва да включва:
-

Описание на всички програмни компоненти и/или библиотеки, необходими за
компилацията и свързването, програмни версии и указания за инсталацията им;

-

Описание на необходимите настройки и конфигурационни файлове;

-

Описание на алгоритъма за компилация и свързване;

-

Описание за изграждане на инсталационни пакети (ако е приложимо);

-

Описание на процедурите за инсталация;

-

Описание на процедурите за актуализация;

-

Описание на форматите и протоколите за всеки от интерфейсите между МДПР и
свързаните информационни системи.

MDP_DOCR 44: Всички лицензи и документи, уреждащи правата за ползване и
интелектуалната собственост върху програмните продукти, доставени и инсталирани във
връзка с внедряването и функционирането на МДПР, съгласно изисквания от MDP_LICR 1
до MDP_LICR 15;
MDP_DOCR 45: Други документи, описания и инструкции по преценка на Изпълнителя;
Изпълнителят може да предостави допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите и броя екземпляри на хартиен носител, които ще бъдат
разработени и предадени на Възложителя преди началото на тестовия период от 3
месеца;
b) Представи допълнителна информация относно изпълнение на изискванията, в случай че
счита за необходимо.
Документи, които трябва да бъдат предадени след изтичане на 3-месечния период за
тестово използване и първоначален съпровод за използване и поддръжка на МДПР
MDP_DOCR 46: Актуализирана документация от предните етапи на изпълнение, в случай на
настъпили промени;
MDP_DOCR 47: Окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
изпълнението на всички изискуеми дейности.
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Протоколът се подписва след изтичане на тестовия период от 3 /три/ месеца, отстраняване
на всички проявени дефекти и констатирани недостатъци, извършване на всички
изискуеми дейности, доставка на всички изискуеми продукти, провеждане на всички
предвидени курсове за обучение и предаване на цялата изискуема документация. След
подписване на двустранния приемо-предавателен протокол започва да тече срокът за
гаранционна поддръжка.
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите и броя екземпляри на хартиен носител, които ще бъдат
разработени и предадени на Възложителя след изтичане на тестовия период от 3
месеца;
b) Представи допълнителна информация относно изпълнение на изискванията, в случай че
счита за необходимо.
8.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_DOCR 48: Осъществяването на гаранционната
документиране на заявките и изпълнението им.

поддръжка

изисква

стриктно

MDP_DOCR 49: Минималният набор от реквизити на заявката за обслужване по време на
периода за гаранционна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(условията за гаранционно обслужване);

-

Краен срок за разрешаване на проблема;

-

Уникален идентификатор на заявката (генерира се от Service Desk системата).

MDP_DOCR 50: Минималният набор от реквизити на протокола за изпълнение на заявка за
обслужване по време на периода за гаранционна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(условията за гаранционно обслужване);

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

-

Точно време на изпълнение/затваряне на заявката/инцидента/проблема;
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-

Точно време на потвърждение от страна на заявителя - „Булгартрансгаз” ЕАД, че
заявката е изпълнена;

-

Времетраене на периода за изпълнение на заявката;

-

Специалист, отговорен за изпълнение на заявката, извършени ескалации и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 51: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за изпълнените
дейности, свързани с осъществяване на гаранционната поддръжка и данни за постъпилите
през месеца заявки за обслужване, включително информация за текущия им статус.
Отчетът трябва да съдържа информация относно всички изпълнени дейности във връзка с
гаранционното обслужване и данни за постъпилите през месеца заявки за обслужване,
включително информация за текущия им статус.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват осъществяването на гаранционната поддръжка;
b) Представи допълнителна информация относно документирането по време на периода за
гаранционна поддръжка, в случай че счита за необходимо.
MDP_DOCR 52: Изтичането на периода на гаранционна поддръжка на МДПР се
удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
След изтичане на периода за гаранционна поддръжка на МДПР и подписване на съответния
приемо-предавателен протокол започва да тече период на сервизна поддръжка на МДПР.
9.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА И ЗАЯВКИТЕ ЗА ПРОМЯНА/РАЗВИТИЕ

MDP_DOCR 53: Осъществяването на сервизната
документиране на заявките и изпълнението им.

поддръжка

изисква

стриктно

MDP_DOCR 54: Минималният набор от реквизити на заявката за обслужване по време на
периода за сервизна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(съгласно условията за сервизно обслужване);

-

Краен срок за разрешаване на проблема;

-

Уникален идентификатор на заявката (генерира се от Service Desk системата).

MDP_DOCR 55: Минималният набор от реквизити на протокола за изпълнение на заявка за
обслужване по време на периода за сервизна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;
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-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(съгласно условията за сервизно обслужване);

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

-

Точно време на изпълнение/затваряне на заявката/инцидента/проблема;

-

Точно време на потвърждение от страна на заявителя - „Булгартрансгаз” ЕАД, че
заявката е изпълнена;

-

Времетраене на периода за изпълнение на заявката;

-

Специалист, отговорен за изпълнение на заявката, извършени ескалации и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 56: Минимален набор от реквизити на заявка за осъществяване на промяна във
функционалностите (change request) на МДПР или интерфейсите му към свързаните
информационни системи:
-

Цел на промяната;

-

Описание на необходимостта от промяната. Очаквано въздействие/предимства;

-

Подробно описание на желаната промяна;

-

Приоритет/критичност на заявката за промяна;

-

Желан краен срок за осъществяване на промяната;

-

Специалист подал заявката за промяна;

-

Лице за контакт по отношение на промяната от страна на Възложителя;

-

Дата на подаване на заявката за осъществяване на промяна и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 57: Минимален набор от реквизити на отговора заявка за осъществяване на
заявена промяна (change request) на МДПР или интерфейсите му към свързаните
информационни системи:
-

Цена на промяната - в брой човеко-часа;

-

Необходими ресурси за осъществяването на промяната;

-

Време/срок за реализиране на промяната – в работни дни;

-

Модули и функционалности, които ще бъдат засегнати от промяната;

-

Лице за контакт по отношение на промяната от страна на Изпълнителя;

-

Уникален идентификатор на заявката;

-

Друга приложима информация.

MDP_DOCR 58: Месечни протоколи за отчет – приключването на всеки месечен
абонаментен период на сервизна поддръжка се удостоверява с подписване на двустранни
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протоколи за отчитане на дейностите, извършени в рамките на изтеклия абонаментен
период.
Протоколите трябва да съдържат информация за:
-

брой получени заявки за сервизно обслужване през изтеклия месец и техните
идентификатори;

-

брой изпълнени заявки през изтеклия месец и техните идентификатори;

-

брой получени и неизпълнени/недовършени заявки през изтеклия месец и техните
идентификатори;

-

брой изразходвани заявки от месечния абонамент и техните идентификатори;

-

брой изразходвани
идентификатори;

заявки,

прехвърлени

от

предходния

месец

и

техните

-

брой неизползвани
идентификатори.

заявки,

прехвърлени

за

следващия

месец

и

техните

Протоколите се изготвят от Изпълнителя.
MDP_DOCR 59: Изтичането на периода на сервизна поддръжка на МДПР се удостоверява с
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват осъществяването на сервизната поддръжка;
b) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват изпълнението на заявка за осъществяване на промяна (change
request) на МДПР;
c) Представи допълнителна информация относно документирането по време на периода за
сервизна поддръжка, в случай че счита за необходимо.
V.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

МЯСТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

MDP_KNTR 1: Обучението трябва да се проведе на място при Възложителя по
предварително предложени от Изпълнителя и утвърдени от двете страни график и
програма.
Обучението трябва да бъде проведено на български или английски език.
Допустимо е част от обучителните сесии да бъдат проведени чрез web-конференции, след
съгласуване с Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Предложи програма за обучение, съдържаща предварителна
предвидените курсове и съдържание на курсовете по теми;

информация

за

c) Предложи предварителен график за провеждане на обучението. Предварително
разпределение на курсовете на обучение спрямо етапите на изпълнение на проекта;
d) Посочи мястото на провеждане на отделните курсове;
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e) Посочи езика на провеждане на курсовете;
f) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 2: Обучението трябва да бъде с практическа насоченост като комбинира
лекционен курс с практически упражнения.
Изпълнителят трябва да изготви и предостави учебни материали, съобразени с ролята на
потребителите и предварително разработената програма за обучение. Учебните материали
трябва да бъдат изпратени на Възложителя не по-късно от една седмица преди началото
на обучението в електронен формат. Учебните материали в електронен формат трябва да
бъдат предоставени на български и английски език.
Преди започване на всеки курс, на участниците в него трябва да бъдат предоставени
учебни материали и на хартиен носител. Броят екземпляри на хартиен носител трябва да
бъде съобразен с броя курсисти, предвидени за обучение в съответния курс – изисква се
комплект учебни материали за всеки курсист.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 3: Допустимо е провеждане на обучението на фази по график препоръчан от
Изпълнителя, въз основа на опита му и с цел постигане на най-добър ефект от обучението.
Изискава се всеки от предвидените курсове на обучение, за всяка от ролите потребители и
администратори на системата, подлежащи на обучение, да бъде проведен двукратно –
преди периода за тестово използване на МДПР и след периода за тестово използване и
окончателното пускане на системата в експолатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Предложи предварително разпределение на курсовете на обучение спрямо етапите на
изпълнение на проекта;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 4: Изпълнителят не трябва да възпрепятства възможността „Булгартрансгаз”
ЕАД да извършва видео-записи на курсовете за обучение, като единствената цел и
предназначение на тези записи ще бъде използването им за последващо обучение на
служители на Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

РОЛИ И БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Изисква се обучение минимум на следните категории/роли потребители на МДПР:
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MDP_KNTR 5: Обучение за инсталиране, администриране, конфигуриране и поддръжка на
МДПР, както и обучение за администриране на приложението – изисква се обучение на
минимум 2 /двама/ служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Продължителността на обучението трябва да позволява ефективно провеждане на
лекционния курс и практически занятия, обхващайки всички изисквани теми за получаване
на необходимите компетенции от обучаваните. Срокът за обучението е по предложение на
участника, но не по-кратък от 2 работни дни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Посочи броя специалисти, които ще бъдат обучени;
c) Предложи предварително разпределение на курсовете за администриране,
конфигуриране и поддръжка, както и за администриране на приложението спрямо
етапите на изпълнение на поръчката и внедряването на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 6: Обучение на служители на „Булгартрансгаз” ЕАД за работа със/използване на
МДПР - подробно запознаване с работната среда (менюта, функционалности, сценарии на
използване, последователност от действия и т.н.), взаимодйствие с останалите модули на
софтуера за хидравлична симулация и свързаните модули и системи.
Курсът на обучение трябва да включва като минимум, без да се органичава до, следните
теми:
-

указания за използване на функционалностите на МДПР;

-

описания на потребителския интерфейс (менюта, бутони, функционалности и т.н.) на
МДПР;

-

указания за изпълнение на всеки от процесите, чрез използване на модула (например:
описание на всички последователни действия във връзка с процеса на стартиране на
симулация и пр.);

-

указания за значението и необходимите действия при възникване на грешки;

-

други;

Изисква се обучение на минимум 5 /пет/ служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Продължителността на обучението трябва да позволява ефективно провеждане на
лекционния курс и практически занятия, обхващайки всички изисквани теми за получаване
на необходимите компетенции от обучаваните. Срокът за обучението е по предложение на
участника, но не по-кратък от 3 работни дни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Посочи броя специалисти, които ще бъдат обучени;
c) Посочи предвидените сесии за обучение, според функционалностите и потенциалната
аудитория;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай, че
счита за необходимо.
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MDP_TST 1: В обхвата на поръчката се включват всички дейности по тестване във връзка с
установяване на евентуални дефекти и валидиране на правилното функциониране на
системата.
Във връзка с това се изисква разработване на методика за тестване и тестови планове,
описание на видовете тестове, които ще бъдат проведени и сценариите, спрямо които ще
се извърши:
-

Тестване на МДПР и компонентите му;

-

Тестване на интерфейсните модули, взаимодействието и обмена на информация между
МДПР и всяка от свързаните информационни системи;

-

Отстраняване на откритите по време на тестовете недостатъци и проблеми и
оптимизиране на функционирането и взаимодействието ѝ със свързаните
информационни системи. Преработените компоненти и/или документация са обект на
повторни изпитания и приемане.

Тестването трябва да включва като минимум следните видове тестове:
-

Функционално тестване (functional testing);

-

Тестове за производителност (performance testing);

-

Тестване на потребителския интерфейс (UI testing);

-

Тестване на удобството за работа със системата (usability testing);

-

Тестове за инсталация/деинсталация (installability testing);

-

Тестове за архивиране и възстановяване (backup and restore);

-

Проверка за съответствие и адекватност на предадената техническа документация за
използване и поддръжка на модула (ръководства за потребители; ръководство с
инструкции за инсталиране и конфигуриране; описание на грешки и съобщения за
грешки; ръководство за техническа поддръжка; ръководство с процедури за backup и
restore; документация на приложението) спрямо актуалното състояние на модула.

Изпълнителят е отговорен за провеждане на тестовете и осигуряване успешното опериране
на МДПР. Изпълнителят е длъжен да отстрани и коригира всички недостатъци, проблеми и
несъответствия, констатирани и проявени при провеждане на тестовете.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Предложи методика за тестване за проверка на съответствието на МДПР с изискванията
към него;
c) Предложи методика за тестване за проверка на коректното взаимодействие и обмен на
данни между МДПР и свързаните информационни системи;
d) Посочи предварителна информация за видовете тестове, които се предвижда да бъдат
проведени;
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e) Посочи предварителна информация за място на провеждане на всеки вид тестове – при
Изпълнителя или при Възложителя;
f) Посочи друга приложима информация относно начина на осъществяване на тестовете,
отстраняване на проявените дефекти и верифициране коректното функциониране на
модула;
g) Да опише начина на документиране на етапа на тестване, на резултатите от тестовете.
Да опише процеса на отстраняване на констатираните недостатъци, проблеми и
несъответствия;
h) Декларира, че ще отстрани и коригира всички недостатъци, проблеми и несъответствия,
констатирани и проявени при провеждане на тестовете;
i) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай, че
счита за необходимо.
MDP_TST 2: Тестовете, които се предвижда да бъдат проведени на място при Възложителя,
трябва да бъдат осъществени съгласно предварително предложени и утвърдени от
Възложителя график и план за тестване с тестови сценарии. Резултатите от отделните
тестове се отчитат чрез тестови протоколи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише дейностите, които ще извърши на място при Възложителя във връзка с
провеждане на тестовете;
b) Посочи предварителен план и график за провеждане на тестовете на място при
Възложителя;
c) Посочи тестовете, които ще бъдат извършени на място при Възложителя;
d) Опише ролята и участието на специалисти на Възложителя при провеждане на
тестовете на място;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 3: След провеждане/приключване на тестовете на място при Възложителя (Site
Acceptance Tests), предвидени в плана за тестване и отстраняване на всички проявени
дефекти, несъответствия и/или недостатъци, се подписва двустранен протокол, след което
започва да тече период за тестово използване от 3 /три/ месеца на МДПР.
2.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „МДПР“ ЗА ТЕСТОВ ПЕРИОД

MDP_TST 4: В обхвата на поръчката се включва тестово използване и първоначално
съпровождане за потребителите за използване и поддържане на МДПР за период от 3 /три/
месеца. За краткост този период ще бъде наричан тестов период или период на тестово
използване.
Целта на използването на МДПР за тестов период от време е:
-

да бъдат открити проблеми/дефекти/несъответствия на системата спрямо договорените
изисквания, които не са се проявили по време на провеждане на планираните тестове;

-

първоначално съпровождане на потребителите от страна на „Булгартрансгаз“ и клиенти
на „Булгартрансгаз“ за използване на системата;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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първоначално съпровождане на специалистите на „Булгартрансгаз“ за поддържане на
системата, от гледна точка на администриране на приложението и техническото ѝ
обслужване.

Периодът започва да тече след първоначалното настройване на системата и приключване
на тестовете по разработените планове и сценарии – на място при Възложителя - след
подписване на протокола, съгласно изискване MDP_TST 3.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Декларира, че приема изискването за използване от Възложителя на системата за
работа на МДПР за тестов период от 3 месеца;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 5: По време на периода за тестване и първоначално съпровождане Изпълнителят
е длъжен да:
-

отстрани и коригира всички проявени недостатъци, проблеми и констатирани дефекти;

-

осъществява настройки и конфигурации на модула във връзка с коректното му
функциониране;

-

осъществява помощ и консултации на потребителите на модула във връзка с
използването му;

-

осъществява помощ и консултации на представителите за Възложителя, които ще
осъществяват поддръжката на модула;

-

актуализира документацията (ако е приложимо).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Декларира, че ще отстрани и коригира всички недостатъци,
несъответствия, констатирани и проявени по време на тестовия период;

проблеми

и

c) Опише дейностите, които ще осъществява и предлага да попадат в обхвата на периода
за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите за използване и
поддържане на модула;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 6: Периодът за тестово използване и първоначално съпровождане за
потребителите за използване и поддържане на МДПР приключва с подписване на
двустранен протокол, удостоверяващ отстраняването на констатираните дефекти,
коректното функциониране, наличието на изискуемите функционалности на МДПР и
безпроблемно взаимодействие и обмен на данни със свързаните информационни системи.
3.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ И ОКОНЧАТЕЛНО ПУСКАНЕ НА
СИСТЕМАТА В ЕКПЛОАТАЦИЯ

MDP_TST 7: Критериите за приемане на резултатите от тестовете и тестовия период на
използване на МДПР, и окончателно му пускане в експлоатация са:
-

МДПР удовлетворява изцяло заложените изисквания (от документацията за провеждане
на процедурата, спецификацията на изискванията и договора);
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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-

МДПР не произвежда неправилни резултати и не изпада в състояние на непроизвеждане на резултат при коректни входни данни;

-

МДПР не нарушава целостта си и целостта на съхраняваната информация в следствие
на некоректни входни данни, програмни или други грешки;

-

МДПР не изпада в неопределени състояния („блокиране”, „зависване”) в следствие на
некоректни входни данни, програмни и други грешки или продължителна експлоатация;

-

Няма синтактични и логически грешки;

-

Няма грешки, зависещи от настъпването и взаимодействието на асинхронно
възникващи събития, както и от забавянето отговора/реакцията на свързаните
информационни системи/програмни продукти;

-

МДПР използва ефективно техническите ресурси и произвеждат резултат в очакваното
време за отговор;

-

Преминал е периодът на тестово използване от 3 /три/ месеца и са отстранени всички
проявени дефекти и констатирани несъответствия;

-

Предадени са носители с инсталационен вариант на всички доставени и инсталирани
програмни продукти, информационни системи, системи за управление на бази данни и
т.н., включително инсталационен вариант на МДПР, с отразени всички промени и
доработки до датата на приемане;

-

Предадени са носители със софтуер за инсталиране/ възстановяване на операционна
система, където това е приложимо;

-

Предадена е цялата изисквана документацията – без грешки и неточности, актуална и
адекватно отразяваща състоянието на модула, включително - сорс код на интерфейсите
и описанието му;

-

Изпълнени са всички договорени дейности и услуги;

-

Предадени са всички договорени продукти и документи.

При удовлетворяване на тези критерии се подписва протокола по точка - MDP_DOCR 47.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с критериите за приемане на тестовете и окончателното
пускане в експлоатация наМДПР;
b) Добави допълнителни критерии, в случай че счита за целесъобразно;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
VII.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

1.

ПЕРИОД И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 1: Периодът за гаранционна поддръжка на МДПР, трябва да бъде 36 /тридесет и
шест/ месеца.
Периодът за гаранционна поддръжка на доставените програмни продукти (софтуер,
произведен от други производители) трябва да бъде минимум 36 /тридесет и шест/ месеца.
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Периодът на гаранционна поддръжка на МДПР, започва да тече след изтичане на периода
от 3 /три/ месеца за тестово използване на системата, удостоверено с подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване MDP_DOCR 47 и MDP_TST
6.
Периодът на гаранционна поддръжка на доставените програмни продукти (софтуер,
произведен от други производители), започва да тече считано от началото на периода от 3
/три/ месеца за тестово използване на системата, удостоверено с подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно, изискване MDP_DOCR 30 и
MDP_TST 3.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продължителност на периода за гаранционна поддръжка на МДПР както и за
доставените програмни продукти;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 2: Гаранцията трябва да покрива всички организационни, логистични, пътни и
транспортни разходи, извършени от Изпълнителя и/или негов подизпълнител, във връзка с
изпълнение на дейности, свързани с осъществяването на гаранционната поддръжка.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 3: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за изпълнените
дейности, свързани с осъществяване на гаранционната поддръжка. Отчетът трябва да
съдържа информация относно всички изпълнени дейности във връзка с гаранционното
обслужване и данни за постъпилите през месеца заявки за обслужване, включително
информация за текущия им статус.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 4: Изтичането на периода за гаранционна поддръжка и отстраняването на
всички случаи на проблем или несъответствие/я, регистрирани по време на периода за
гаранционна поддръжка на MDP и доставените програмни продукти, се удостоверява с
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА
ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА НА “МДПР“

ПОПАДАТ

В

ОБХВАТА
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че посочените дейности в изисквания MDP_WAR 5 до MDP_WAR 19 ще
попадат в обхвата на гаранционната поддръжка;
b) В случай че предвижда такива - да посочи допълнителните дейности, които предлага да
попадат в обхвата на гаранционната поддръжка и които предлага да осъществява през
периода на гаранционна поддръжка;
c) Да изброи всички дейности, които предлага да попадат в обхвата на гаранционната
поддръжка на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията, в
случай че счита за необходимо.
Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява в периода понеделникпетък, 8:30 – 17:00, местно време в България и да покрива:
MDP_WAR 5: Извършване на диагностика на всяка заявка за гаранционно
обслужване/всеки регистриран проблем и отстраняване за своя сметка на всички
възникнали дефекти;
MDP_WAR 6: Отстраняване за своя сметка на всички констатирани през периода за
гаранционна поддръжка недостатъци и несъответствия спрямо договорените изисквания и
възможности на МДПР, отнасящи се до:
-

Непълноти в разработения софтуер по отношение на функционалностите на продукта;

-

Несъответствие с договорените функционални изисквания;

-

Грешки и проблеми, свързани с функциониране на системата;

-

Грешки и проблеми при взаимодействието и обмена на данни със свързаните
информационни системи;

-

Грешки и проблеми при обработване на данните;

-

Други проблеми, грешки и несъответствия.

MDP_WAR 7: Наблюдение на работоспособността на модула, както и предприемане на
необходимите коригиращи действия при открити проблеми и нередности;
MDP_WAR 8: Извършване на корекции, преинсталации и повторни тестове на засегнатите
от дефект компоненти;
MDP_WAR 9: Отстраняване на проблем и възстановяване работоспособността на системата
в случай на хардуерен проблем;
MDP_WAR 10: Отстраняване на проблем и възстановяване работоспособността на
системата в случай на проблем с базата данни;
MDP_WAR 11: Техническа помощ и консултации за поддръжка и администриране на
модула, в случай на необходимост;
MDP_WAR 12: Отстраняване на проблеми, свързани с интерфейсите и обмена на данни
между МДПР и свързаните информационни системи;
MDP_WAR 13: Помощ и потребителски консултации за работа и използване на модула.
Оказване съдействие на специалистите на „Булгартрансгаз“ при използване на системата
за разрешаване на възникнали проблеми и въпроси при изпълнение на процесите обект на
системата с максимален срок за разрешаване на проблем 2 часа от постъпване на
заявката;
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MDP_WAR 14: Предоставяне и имплементиране на актуализации на MDP, свързани с
отстраняване на констатиран проблем;
MDP_WAR 15: Актуализация и предаване на Възложителя на актуализирана документация
на МДПР и интерфейсите за връзка със свързаните информационни системи (включително
сорс код на интерфейсите и описанията му), в случай на настъпили промени в резултат от
дейности и корективни действия, извършени по време на гаранционната поддръжка.
3.

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 16: Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява от център за
разработване, развитие, и/или гаранционно и сервизно обслужване, разположен в Европа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи сервизния/те център/центрове, който/които ще осъществяват гаранционната
поддръжка;
b) Опише ресурсите на посочения/ите център/центрове – колко хора, с каква
квалификация се предвижда да бъдат ангажирани с осъществяване на гаранционната
поддръжка на МДПР;
c) Посочи методите и нива за ескалации;
d) Извърши класификация на проблемите, които ще бъдат обслужвани по време на
периода за гаранционна поддръжка;
e) Опише процедурата/ите за изпълнение на заявките за гаранционно обслужване;
f) Опише документацията, която ще съпътства изпълнението на заявките за гаранционно
обслужване и периода на гаранционно обслужване;
g) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_WAR 17: Управлението на заявките за гаранционна поддръжка (регистриране,
проследяване на статус, затваряне и т.н.) на МДПР трябва да се осъществява чрез Service
Desk система, осигурена от Изпълнителя. Необходимо е Изпълнителят да осигури достъп на
специалисти на Възложителя, използващи МДПР, до Service Desk системата за управление
на заявките за гаранционно обслужване.
Сигнали за проблеми, заявки за отстраняването им и заявки за техническа помощ трябва
да могат да се подават по телефона (чрез hotline), чрез e-mail и чрез регистриране в
Service Desk системата. Всички заявки за обслужване трябва да бъдат регистрирани в
Service Desk системата възможно най-бързо след подаването/приемането им.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за гаранционно обслужване;
b) Опише методите/средствата за управление на заявките за гаранционно обслужване;
c) Потвърди, че ще осигури достъп на специалисти на Възложителя до Service Desk
система за управление на заявките за гаранционно обслужване;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_WAR 18: Гаранционната поддръжка МДПР трябва да се осъществява чрез:
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МDP_WAR 18.1: Отдалечен достъп - мониторинг, диагностика и поддръжка чрез интерфейс,
гарантиращ високо ниво на сигурност;
MDP_WAR 18.2: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез телефон, с работен
език английски и/или български;
MDP_WAR 18.3: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез електронна поща, с
работен език английски и/или български;
MDP_WAR 18.4: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на
Изпълнителя в случай на проблем, попадащ в обхвата на гаранционната поддръжка, за
чието отстраняване дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще осъществява гаранционната поддръжка чрез посочените в изисквания
CDP_WAR 181 до CDP_18 22.4 методи;
b) Посочи други начини и методи, които ще използва за осъществяване на гаранционната
поддръжка на МДПР, в случай че предвижда такива;
c) Посочи технически изисквания (параметри, протоколи) за реализиране на отдалечен
достъп;
d) Да посочи категориите проблеми, които ще бъдат обслужвани чрез всеки от методите
за осъществяване на гаранционното обслужване;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 19: Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява съгласно
следните изисквания за контролни срокове:
Изисквания към сроковете за осъществяване на гаранционна поддръжка на МДПР в режим
(8:30 – 17:00, местно време в България, понеделник – петък):

Категория проблем

Срок
за
Срок
за
решаване
Срок за
workaround
на
реакция
решение
проблема

Urgent - Критични проблеми, водещи до 30
прекъсване работата/ неработоспособност минути
на модула

2 часа

12 часа

Medium priority - проблеми, с негативно 30
въздействие върху работоспособността, минути
производителността
и/или
функционалностите
на
модула,
затрудняващи работата му, но не водещи

4 часа

24 часа
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до спиране на функционирането му
Отговор на заявки за методическа помощ, 30
техническа помощ,
консултации за минути
използване и поддръжка на модула;
Помощ и потребителски консултации за
работа и използване на модула. Оказване
съдействие
на
специалистите
на
„Булгартрансгаз“ при използване на
модула за разрешаване на възникнали
проблеми и въпроси при изпълнение на
процесите обект на модула

2 часа

4 часа

Категорията и приоритетът на заявките за гаранционно обслужване ще се определят от
Възложителя в зависимост от въздействието на конкретния проблем върху процесите
изпълнявани от модула.
Начинът и редът на обслужване на заявките/отстраняване на проблемите трябва да се
осъществява в зависимост от категорията/приоритета им.

В конкретното изискване под „срок за реакция” трябва да се разбира - времето от
съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
констатиране на проблема от страна на Изпълнителя и определяне на необходимото време
за разрешаване;
В конкретното изискване под „срок за workaround решение” трябва да се разбира - времето
от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
прилагане на временно решение от страна на Изпълнителя, което позволява изпълнение
на засегнатите процеси/функциониране на модула;
В конкретното изискване под „срок за решаване на проблема” трябва да се разбира –
времето от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента
на неговото отстраняване/разрешаване.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Предложи класификация на проблемите според приоритета им и методика на класиране
на отделните проблеми в съответстваща значимостта и въздействието му категория;
c) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в работно време;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

ИЗИСКВАНИЯ
ОБОРУДВАНЕ

КЪМ

ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА НА ДОСТАВЕНОТО

MDP_WAR 20: Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да бъде
обезпечена чрез worldwide гаранция от производителя ѝ, удостоверена с партиден номер
на гаранцията от производителя на оборудването.
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи партиден номер на гаранцията от производителя за всеки компонент от
доставеното оборудване;
b) Опише параметрите на предлаганата гаранционна поддръжка и дейностите, които
попадат в обхвата ѝ;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 21: Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да се
осигурява от производителя или негов оторизиран, сертифициран за поддръжка на
съответната продуктова категория, сервизен партньор за територията на Република
България.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за гаранционно обслужване на
техниката;
b) Опише методът/средствата за управление на заявките за гаранционно обслужване на
техниката;
c) Опише процедурата/ите за изпълнение на заявки за гаранционно обслужване на
техниката;
d) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за гаранционно
обслужване на техниката;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да отговаря на следните
изисквания:
MDP_WAR 22: Гаранционен срок на доставеното оборудване:
Минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на доставка в ЦУ на
„Булгартрансгаз” ЕАД, удостоверено с подписване на приемо – предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи период на гаранционна поддръжка на техническото оборудване, което ще бъде
доставено;
b)

Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.

MDP_WAR 23: Метод и място на осъществяване на гаранционната поддръжка:
Гаранционната поддръжка трябва да се осъществява на място при Възложителя и да
включва всички разходи за труд, транспорт и резервни части.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че гаранционната поддръжка на техниката ще бъде на място при
Възложителя, с включени разходи за труд, транспорт и резервни части;
b) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 24: Ниво на обслужване: 9х5 - от понеделник до петък (с изключение на
официални и национални празници), през работно време от 8:00 - до 17:00 EET.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи параметрите на нивото на гаранционно обслужване;
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b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за ниво на обслужване;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 25: Срок за реакция:
Срок за пристигане на сервизен специалист на място при Възложителя - най-късно до 4
часа след подаване на заявката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за реакция - срок за пристигане на сервизен специалист на място при
Възложителя;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за срок на реакция;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 26: Срок за отстраняване на проблем – време за ремонт:
Под срок за отстраняване на проблем – време за ремонт - трябва да се разбира периода
между подаване на заявката за отстраняване на проблем до момента на възстановяване на
повредената машина – в добро работно състояние, в съответствие със спецификациите ѝ
(му).
Изискваният срок за отстраняване на проблема – време за ремонт на доставената техника
е максимум 2 работни дни, считано от момента на подаване на заявката за отстраняване на
проблема.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за отстраняване на проблем – време за ремонт;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за срок за отстраняване на проблем – време за ремонт;
c) Посочи, действията, които ще предприеме, в случай че отстраняването на проблема
изисква по-продължителен от 6 часа ремонт;
d) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 27: Резервни части:
Резервните части и оборудването за замяна на дефектирал компонент/устройство трябва
да са нови или с гаранция за функциониращи като нови.
Дефектиралите и заменени в следствие на ремонт носители на информация (HDD, SSD,
flash memories и други) трябва да остават при Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди съгласието си с условията на изискването;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за гаранция за функциониращи като нови на резервните части и запазване при
Възложителя на подменените носители на информация;
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c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
VIII.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА

1.

ПЕРИОД НА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

MDP_MNT 1: Период на сервизна поддръжка:
Периодът на сервизна поддръжка на MDP трябва да бъде с продължителност 15
/петнадесет/ месеца.
Сервизната поддръжка трябва да стартира в деня, следващ датата на подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване МDP_WAR 4,
удостоверяващ изтичането на периода за гаранционна поддръжка на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди продължителността на периода за сервизна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА СЕРВИЗНАТА
ПОДДРЪЖКА НА „МДПР“

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че посочените дейности в изисквания МDP_MNT 2 до МDP_MNT 20 ще
попадат в обхвата на сервизната поддръжка;
b) В случай че предвижда такива - да посочи допълнителните дейности, които предлага да
попадат в обхвата на сервизната поддръжка и които ще осъществява през периода на
сервизна поддръжка;
c) Да изброи всички дейности, които предлага да попадат в обхвата на сервизната
поддръжка на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията, в
случай че счита за необходимо.
Сервизната поддръжка трябва да се осъществява в рамките на работното време от
понеделник до петък 8.30-17.00 часа и да обхваща минимум следните дейности:
MDP_MNT 2: Извършване на диагностика на всяка заявка за сервизно обслужване/ на всеки
регистриран проблем;
MDP_MNT 3: Всички дейности, попадащи в обхвата на гаранционната поддръжка на МДПР
попадат в обхвата на сервизната му поддръжка;
MDP_MNT 4: Оказване на техническа помощ при възстановяване на нормалната
работоспособност на МДПР след възникнал проблем;
МDP_MNT 5: Възстановяване на нормалната работоспособност МДПР след възникнал
проблем, в случай на необходимост;
МDP_MNT 6: Оказване на техническа помощ при администриране и поддръжката на МДПР,
в случай на необходимост;
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МDP_MNT 7: Оказване на техническа помощ при промяна на настройките и/или
конфигуриране на параметри в МДПР, в случай на необходимост;
MDP_MNT 8: Оказване на техническа помощ при възникване на проблем с обработване на
данните;
MDP_MNT 9: Отстраняване на проблем, свързан с обработване на данните, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 10: Оказване на техническа помощ при проблеми, свързани с интерфейсите и
обмена на данни между МДПР и свързаните информационни системи;
МDP_MNT 11: Отстраняване на проблем, свързан с обмена на данни между МДПР и
свързаните информационни системи, в случай на необходимост;
MDP_MNT 12: Оказване на техническа помощ при отстраняване на проблеми и
възстановяване работоспособността на системата за използване МДПР в случай на
хардуерен проблем и/или проблем свързан с функционирането на базата данни;
MDP_MNT 13: Отстраняване на проблеми и възстановяване МДПР в случай на хардуерен
проблем и/или проблем свързан с функционирането на базата данни, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 14: Оказване на техническа помощ при инсталиране/имплементиране на
актуализации на продукта;
MDP_MNT 15: Инсталиране/имплементиране на актуализации на продукта, в случай на
необходимост;
MDP_MNT
16:
Внедряване
и/или
оказване
на
техническа
осъществяване/имплементиране на промяна във функционалност наМДПР;

помощ

при

MDP_MNT 17: Оказване на техническа помощ при администриране на базата данни;
MDP_MNT 18: Оказване на техническа помощ при обработка на данните, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 19: Оказване на техническа помощ при upgrade или смяна на хардуера, или
промяна/развитие на физическата инфраструктура на модула, в случай на необходимост.
MDP_MNT 20: Инсталиране и конфигуриране, и/или оказване на техническа помощ при
инсталиране и конфигуриране на МДПР при подмяна на хардуера, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 21: Предоставяне и имплементиране на актуализации на МДПР и интерфейсите
за връзка със свързаните информационни системи, свързани с отстраняване на
функционални и технически проблеми - дефекти/грешки при работа на системата,
проблеми при обмена на данни със свързаните информационни системи, подобряване
взаимодействието на МДПР със свързаните информационни системи и др.;
MDP_MNT 22: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на Изпълнителя
най-малко веднъж годишно, с цел техническа профилактика, обсъждане на възникнали
проблеми и въпроси, свързани с: използването наМДПР; насоки и препоръки за развитие
на инфраструктурата върху, която софтуерът оперира; планове за свързване на МДПРс
други информационни системи; възможности за развитие и внедряване на нови
функционалности; належащи или планирани промени и др.;
MDP_MNT 23: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на Изпълнителя
в случаи, при които дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни, като
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например: за инсталиране на актуализации, изискващи компетенции извън познанията на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД; и при сериозни
проблеми/сривове, в следствие на които възстановяване работоспособността на модула е
извън възможностите и компетенциите на поддържащия персонал от страна на
„Булгартрансгаз” ЕАД;
MDP_MNT 24: Актуализация и предаване на Възложителя на актуализирана документация
на МДПР и интерфейсите за връзка на МДПР със свързаните информационни системи (вкл.
сорс код на интерфейсите и описанието му), в случай на настъпили промени в резултат от
дейности и корективни действия, извършени по време на сервизната поддръжка;
MDP_MNT 25: Изготвяне на насоки и препоръки за промени/развитие/upgrade на
техническата
инфраструктура,
с
цел
оптимизиране/подобряване
работата
и
производителността на модула. Препоръките трябва да се предоставят на Възложителя
един път годишно (не по-късно от 10 Септември).
3.

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_MNT 26: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява от център за
разработване, развитие, и/или гаранционно и сервизно обслужване, разположен в Европа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи сервизния/те център/центрове, който/които ще осъществяват сервизната
поддръжка;
b) Опише ресурсите на посочения/ите център/центрове – колко хора, с каква
квалификация се предвижда да бъдат ангажирани с осъществяване на сервизната
поддръжка на МДПР;
c) Посочи методите и нива за ескалации;
d) Извърши класификация на проблемите, които ще бъдат обслужвани по време на
периода за сервизна поддръжка;
e) Опише процедурите за изпълнение на заявките за сервизно обслужване;
f) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за сервизно
обслужване и периода на сервизно обслужване;
g) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 27: Управлението на заявките (регистриране, проследяване на статус, затваряне
и т.н.) за сервизна поддръжка на МДПР трябва да се осъществява чрез Service Desk
система, осигурена от Изпълнителя.
Необходимо е Изпълнителят да осигури достъп на специалисти на Възложителя,
използващи МДПР, до Service Desk системата за управление на заявките за сервизна
поддръжка.
Сигнали за проблеми, заявки за отстраняването им и заявки за техническа помощ трябва
да могат да се подават по телефона (чрез hotline), чрез e-mail и чрез регистриране в
Service Desk системата. Всички заявки за обслужване трябва бъдат регистрирани в Service
Desk системата възможно най-бързо след подаването/приемането им.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за сервизно обслужване;
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b) Опише методът/средствата за управление на заявките за сервизно обслужване;
c) Потвърди, че ще осигури достъп на специалисти на Възложителя до Service Desk
система за управление на заявките за сервизна поддръжка;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 28: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява чрез:
МDP_MNT 28.1: Отдалечен достъп - мониторинг, диагностика и поддръжка чрез интерфейс,
гарантиращ високо ниво на сигурност;
МDP_MNT 28.2: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез телефон, с работен
език английски и/или български;
МDP_MNT 28.3: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез електронна поща, с
работен език английски и/или български;
МDP_MNT 28.4: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на
Изпълнителя в случаи, попадащи в обхвата на сервизната поддръжка на модула, при които
дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на поддържащия персонал от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни, като например: за инсталиране на
актуализации, изискващи компетенции извън познанията на поддържащия персонал от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД; и при сериозни проблеми/сривове, в следствие на които
възстановяване работоспособността на системата е извън възможностите и компетенциите
на поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще осъществява сервизната поддръжка чрез посочените в изисквания
CDP_MNT 28.1 до CDP_MNT 28.4 методи;
b) Посочи други начини и методи, които ще използва за осъществяване на сервизна
поддръжка на МДПР, в случай че предвижда такива;
c) Посочи технически изисквания (параметри, протоколи) за реализиране на отдалечен
достъп;
d) Да посочи категориите проблеми, които ще обслужва чрез всеки от методите за
осъществяване на сервизна поддръжка;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

МDP_MNT 29: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява съгласно следните
изисквания за контролни срокове:
Изисквания към сроковете за осъществяване на сервизно обслужване на МДПР, в режим
(8:30 – 17:00, местно време, в България, понеделник – петък)
Категория проблем

Срок
за
Срок
за
решаване
Срок за
workaround
на
реакция
решение
проблема
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Urgent - Критични проблеми, водещи до 30
прекъсване работата/ неработоспособност на минути
модула

2 часа

12 часа

Medium priority - проблеми, с негативно 30
въздействие
върху
работоспособността, минути
производителността и/или функционалностите
на модула, затрудняващи функционирането на
модула, но не водещи до спиране на работата му

4 часа

24 часа

Отговор на заявки за методическа помощ, 30
техническа помощ, консултации за използване и минути
поддръжка на модула;

2 часа

4 часа

Помощ и потребителски консултации за работа и
използване на модула. Оказване съдействие на
специалистите
на
„Булгартрансгаз“
при
използване на модула за разрешаване на
възникнали проблеми и въпроси при изпълнение
на процесите обект на модула
Категорията и приоритетът на заявките за сервизно обслужване ще се определят от
Възложителя в зависимост от въздействието на конкретния проблем върху процесите
изпълнявани от модула .
Начинът и редът на обслужване на заявките/отстраняване на проблемите трябва да се
осъществява в зависимост от категорията/приоритета им.

В конкретното изискване под „срок за реакция” трябва да се разбира - времето от
съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
констатиране на проблема от страна на Изпълнителя и определяне на необходимото време
за разрешаване;
В конкретното изискване под „срок за workaround решение” трябва да се разбира - времето
от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
прилагане на временно решение от страна на Изпълнителя, което позволява изпълнение
на засегнатите процеси/функциониране на модула;
В конкретното изискване под „срок за решаване на проблема” трябва да се разбира –
времето от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента
на неговото отстраняване/разрешаване.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Посочи класификация на проблемите според приоритета им и методика на класиране на
отделните проблеми в съответстваща значимостта и въздействието му категория;
c) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в работно време;
d) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в извънработно време;
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e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

МDP_MNT 30: Сервизната поддръжка ще се осъществява на абонаментен принцип.
Срокът на сервизна поддръжка ще бъде разделен на 15 /петнадесет/ месечни абонаментни
периода.
Стойността на абонамента за сервизна поддръжка, трябва да покрива всички
организационни, логистични, пътни и транспортни разходи, извършени от Изпълнителя
и/или негов подизпълнител, във връзка с осъществяването ѝ.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява сервизната поддръжка, съгласно условието на
изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 31: Абонаментът за всеки месечен период сервизна поддръжка трябва да
включва минимум 20 заявки за обслужване на месец, подадени от страна на Възложителя.
Броят заявки за обслужване на месец, подадени от страна на Възложителя, включени в
месечния абонамент трябва да бъде кратен на 20. С цел да бъде възможно съпоставяне и
оценяване на предложенията, за целите на методиката за оценка, предложение за
„неограничен брой заявки” ще бъде бъде считано за еквивалентно на 1 000 000 заявки
месечно.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи броя заявки за сервизно обслужване на месец, които ще бъдат включени в
месечния абонамент за сервизна поддръжка. Броят включени заявки в месечния
абонамент трябва да бъде кратен на 20.
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 32: В случай, че лимитът заявки за сервизно обслужване подадени от
Възложителя, включен в месечния абонамент, не бъде изразходван в рамките на даден
месец (М), неизползваният брой заявки се прехвърля и добавя към броя заявки за
следващия месечен абонамент (М+1). Прехвърлените неизползвани заявки могат да бъдат
използвани само в рамките на следващия абонаментен месечен период (М+1). През
следващия абонаментен месечен период (М+1) първо се използват и отчитат
прехвърлените заявки от предходния месечен период (М).
Прехвърлените брой заявки в следващ абонаментен месечен период (М+1) не се заплащат
повторно от Възложителя.
В случай на предложение за „неограничен брой заявки” за сервизно обслужване подадени
от Възложителя, включен в месечния абонамент, условията за прехвърляне няма да бъдат
прилагани.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява сервизната поддръжка, съгласно условията на
изискването;
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 33: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечни протоколи за отчет,
описващи дейностите изпълнени през изтеклия месечен абонаментен период (за месец М),
свързани с осъществяване на сервизната поддръжка.
Протоколите трябва да съдържат информация за:
-

брой получени заявки през изтеклия месец (М) и техните идентификатори;

-

брой изпълнени заявки през изтеклия месец (М) и техните идентификатори;

-

брой получени и неизпълнени/недовършени заявки през изтеклия месец (М) и техните
идентификатори;

-

брой изразходвани
идентификатори;

-

брой изразходвани заявки, прехвърлени от предходния месец (М-1) и техните
идентификатори;

-

брой неизползвани заявки, прехвърлени за следващия месец (М+1) и техните
идентификатори.

заявки

от

месечния

абонамент

(за

месец

М)

и

техните

Месечните протоколи за отчет трябва да отразяват броя и статуса на заявките.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
РАЗВИТИЕ НА „МДПР“

IX.
1.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Под „развитие” на МДПР трябва да се разбира - извършване на промени в МДПР по заявка
от Възложителя, които не са включени в плана за развитие на продукта от производителя
му и не са били част от първоначалните функционални изисквания към системата.
Под „промяна” трябва да се разбира - разработване и внедряване на нова функционалност;
добавяне,
редактиране/модифициране
и/или
деактивиране
на
съществуваща
функционалност; разработване на нов интерфейс за връзка с друга информационна
система и/или модифициране на съществуващите интерфейси към свързаните
информационни системи.
Наличието на правила за развитие на МДПР не задължават Възложителя да отправя заявки
за промяна, в случай че не възникне необходимост от такава.
В случай че възникне необходимост от промяна на МДПР и/или интерфейсите му към
свързаните информационни системи, заявките за промяна и изпълнението им ще бъдат
организирани по правилата, разписани в настоящия раздел.
Потенциални причини и области за функционални промени:
-

Необходимост от модификация на съществуваща функционалност;

-

Необходимост от нова функционалност;
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-

Необходимост от свързване на МДПР с нови информационни системи, освен ако такива
промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за развитие на
МДПР;

-

Промени в свързаните информационни системи, изискващи промяна във
функционалност, технически характеристики на МДПР или програмния интерфейс
(начина на обмен) между МДПР и съответната свързана информационна система, освен
ако такива промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за
развитие на МДПР;

-

Необходимост от генериране и обмен на нови параметри със свързаните
информационни системи, освен ако такива промени не се считат като промени,
попадащи в обхвата на плана за развитие на системата;

-

Необходимост от промяна в начина на обмен между МДПР и някоя от свързаните
информационни системи – необходимост от промяна на програмен/и интерфейс/и,
освен ако такива промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за
развитие на системата;

-

Съществени промени в бизнес процес/и при Възложителя и други.

МDP_DEV 1: Развитието на МДПР трябва да включва всички дейности свързани с
разработване, тестване, внедряване и документиране на промени, актуализации на
документи и т.н. Услугите, свързани с развитието на МДПР трябва да включват и обучение
на представители на Възложителя, в случай че мащабът на промяната го изисква.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява развитието на МДПР, съгласно условията на
изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 2: Обект на развитие може да бъде, както МДПР, така и всички заедно, или кой
да е от интерфейсите ѝ към свързаните информационните системи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява развитие, както на МДПР, така и на
интерфейсите ѝ към свързаните информационни системи;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ПРОЦЕДУРА

МDP_DEV 3: Изпълнението на дейностите, свързани с реализиране на заявена промяна,
трябва да обхваща минимум следните стъпки:
1. Заявка от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД с описание на желаната промяна;
2. Изготвяне на спецификация на заявената промяна от страна на Изпълнителя.
Спецификацията трябва да бъде съпроводена от разчет на необходимите ресурси за
всички дейности, свързани с разработването и имплементирането на промяната,
измерени в брой човеко-часове (остойностяване на промяната в брой човеко-часове),
както и предлаган срок за изпълнение на промяната в работни дни;
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3. Утвърждаване/редактиране/отхвърляне на предложената спецификация от страна на
Възложителя;
4. Утвърждаване/отхвърляне от страна на Възложителя на предложеното време за
разработване и внедряване на промяната, и стойността ѝ, изразена в брой човекочасове;
5. Разработване, тестване, внедряване и документиране на промяната – действията се
осъществяват от страна на Изпълнителя;
6. Действия, свързани с приемане на промяната от страна на Възложителя;
7. Обучение на представители на Възложителя, във връзка с имплементираната промяна,
в случай на необходимост.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Предложи процедура за заявяване и изпълнение на заявка за промяна на МДПР;
c) Приложи описание на дейностите, които Участникът предлага да бъдат изпълнявани
при осъществяване на заявка за промяна на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 4: Във връзка с внедряването на всяка конкретна промяна Изпълнителят трябва
да представя Имплементационен план, който да включва задължително процедура за
възстановяване на първоначално положение (roll-back процедура), в случай на
проблем/срив на системата в следствие от внедряване на промяната.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че внедряването на промените ще бъде съпътствано от Имплементационнен
план, включващ процедура за възстановяване на първоначално положение (roll-back
процедура);
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 5: Документирането на промяната трябва да включва описание/спецификация на
конкретната промяна, както и актуализация на техническата документация на МДПР,
отразяваща извършените изменения.
Документацията/описанието на конкретната променяна се предоставя на Възложителя в
електронен вариант и в хартиен екземпляр след осъществяването ѝ.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Потвърди, че изпълнението на заявките за промяна ще бъде съпътствано от подробна
документация, която ще отговаря на изискванията за документация на Възложителя;
c) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за промяна;
d) Потвърди, че извършените промени ще бъдат отразени в техническата документация на
МДПР, съгласно изискванията за актуализация на документацията;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
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МDP_DEV 6: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за извършените
промени и изпълнените дейности, свързани с осъществяването им (ако е приложимо).
Отчетите трябва да съдържат информация за дейностите извършени в рамките на месеца,
във връзка с получени заявки за промяна – описание на заявките; статус на развитие на
процеса по разработване и внедряване; изпълнени заявки; проблеми, свързани с
изпълнение на заявките и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Потвърди, че ще подготвя и предава на Възложителя месечен отчет за извършените
промени и изпълнените дейности, свързани с осъществяването им. Посочи
приложимата информация, която отчетите ще съдържат;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
3.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ОБХВАТ

МDP_DEV 7: Обхватът на дейностите за развитие на МДПР трябва да включва като
минимум всички дейности, свързани с:
-

Анализ на изискването за промяна и разработване на спецификация;

-

Разработване;

-

Инсталиране;

-

Настройване;

-

Тестване;

-

Стартиране използването на промените/актуализациите;

-

Документиране на промените;

-

Обучение, в случай на необходимост;

-

Отстраняване на проявени дефекти и проблеми, в следствие от имплементиране на
промяната.

В този обхват трябва да попадат и дейностите, свързани с:
-

Конфигуриране и настройване на МДПР и свързаните информационни системи, в случай
на необходимост;

-

Редакция на интерфейсите на МДПР със свързаните информационни системи и/или
разработването на нови такива (интерфейси), в случай на необходимост.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Да посочи дейностите, които предлага да попадат в обхвата от дейности за развитие на
МДПР;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 8: Обхватът на дейностите/услугите за развитие на МДПР, в рамките на периода
за развитие (дефиниран в изискване МDP_DEV 10), трябва да включва минимум 2000
човеко-часа труд от страна на Изпълнителя. В случай, че в рамките на периода за
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развитие, бъдат изразходвани всички часове от предложения пакет, Възложителят трябва
да има възможност да закупи допълнителен пакет от часове за развитие, при цената за
човеко-час, обявена в ценовото предложение.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да посочи броя човеко-часове труд, които предлага да бъдат включени в обхвата на
развитието на МДПР;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 9: Внедряването на промени не се отразява върху продължителността на
сроковете за гаранционно и сервизно обслужване на МДПР.
Всяка внедрена промяна трябва да бъде с гаранционен срок от минимум 3 месеца, считано
от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за успешното ѝ пускане в
експлоатация.
В случай, че промяна бъде пусната в експлоатация в рамките на срока за гаранционна
поддръжка на МДПР, до изтичането на който остават повече от 3 месеца, то периодът за
гаранционно обслужване на промяната трябва да съвпада с периода до изтичане на срока
за гаранционна поддръжка на МДПР.
В случай, че промяна е пусната в експлоатация в рамките на срока за сервизна поддръжка
на МДПР, то периодът за гаранционно обслужване на промяната трябва да бъде 3 месеца.
Заявките за гаранционно обслужване на промяна и проблемите, породени от внедряването
ѝ в рамките на този 3-месечен период няма да се отразяват на месечния лимит заявки за
сервизно обслужване на системата и няма да се калкулират като заявки за сервизно
обслужване на МДПР.
В месечните протоколи за сервизно обслужване на МДПР трябва да бъде изрично
упоменато колко и кои от получените и/или обслужени през месеца заявки са заявки за
гаранционно обслужване на промяна, като се посочва кода/наименованието на съответната
промяна.
Условията за осъществяване на гаранционна поддръжка на промените съвпадат с
изискванията за гаранционна поддръжка на целият МДПР.
След изтичане на гаранционния срок на промяната, сервизното ѝ обслужване става част от
сервизната поддръжка на МДПР до изтичане на периода за сервизно обслужване.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да потвърди съгласието си с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

ПЕРИОД ЗА РАЗВИТИЕ И СРОКОВЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

МDP_DEV 10: Периодът за развитие на МДПР започва със старта на периода за
гаранционна поддръжка и продължава до началото (първия ден) на последното
тримесечие от периода за сервизна поддръжка. Всички заявки за промени трябва да бъдат
изпълнени, имплементирани и пуснати в рамките на този период.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди съгласието си с условията за реализация на изискването;
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 11: Срокът за изпълнение на заявена промяна трябва да бъде съобразен със
сложността на промяната и критичността на проблема, чието отстраняване/разрешаване
цели промяната.
МDP_DEV 12: Максимален срок за изпълнение на заявки за промяна, считано от датата на
утвърждаване на спецификацията на промяната от двете страни:
Максимален срок за изпълнение на
Приоритет на заявката за
заявка, считано от датата на утвърждаване на
промяна
спецификацията на промяната от двете страни
Urgent – За внедряване на
До 10 работни дни
спешни промени
Medium
priority
–
За
До 40 работни дни
внедряване на важни промени
Low priority – За внедряване
До 60 работни дни
на маловажни промени

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи срокове за изпълнение на отделните категории заявки;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЯНА

МDP_DEV 13: Заплащането на изпълнените заявки за промяна ще се извършва след
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ успешното
имплементиране и пускане на промяната.
Заявките за промяна ще се остойностяват на база цена за човеко-час вложен труд за
разработване и имплементиране на промяната.
В тази връзка, в ценовото си предложение, Участникът трябва да предложи цена на
човеко-час труд за разработване и имплементиране на промяна, която да бъде валидна за
целия период на развитие (съгласно изискване МDP_DEV 10) на МДПР, и която включва
(остойностява) всички необходими дейности, свързани с разработване, внедряване,
тестване, настройване на софтуера и актуализацията, вкл. обучение (в случай че е
приложимо).

В ценовото си предлож ение Участникът трябва да:
a) Предложи цена на човеко-час труд за разработване и имплементиране на промяна.
МDP_DEV 14: В случай че по време на периода за развитие Възложителят не отправи
заявка за промяна на МДПР, то той няма задължение да заплаща на Изпълнителя никакви
такси и цени за развитие на продукта.
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Предоставянето и имплементирането на актуализации на МДПР– пачове, ъпдейти и нови
версии, разработени в рамките на процеса по изпълнение на плана на производителя за
развитие на продукта и/или предоставяне и имплементиране на актуализации с цел
отстраняване на функционален или технически проблем, са част от дейностите, попадащи
в обхвата на гаранционната и сервизна поддръжка и не следва да бъдат разглеждани и
заплащани като заявки за промяна/развитие на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
РАЗДЕЛ IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
I.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ

1.1.

Сертификати и оторизации

PD_CRT 1: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно
изискванията на стандарт ISO 9001, или еквивалент, с обхват от дейности, свързани с
разработване и/или внедряване и поддръжка на софтуер.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието на участника с
изискването, чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV,
раздел „Г“ – „ Схем и за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен, и с обхват от дейности, свързани с разработване и/или внедряване и
поддръжка на софтуер.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на
бъ лгарски език.
Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
1.2.

Изисквания към персонала (екип от специалисти) и ръководен състав на
участниците с определена професионална квалификация за изпълнение на
поръчката.
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PD_EXP 1: Участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен
състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена
професионална компетентност, както следва:
- Ръководител проект – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
функциите на Ръководител проект при управлението на проект/и, свързани с
внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;
-

Бизнес анализатор – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция Бизнес анализатор в събиране и анализ на изисквания, свързани с изпълнение
на проект/и за внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Програмисти - лица притежаващи умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция софтуерен разработчик в разработването на подобен софтуер и програмни
интерфейси на същия за връзка и обмен на данни със следните категории програмни
продукти/информационни системи: за хидравлично симулиране, SCADA системи,
платформи за търговско диспечиране, – минимум двама специалисти;

-

Специалист по системна администрация – лице притежаващо умения усвоени в процеса
на упражняване позиция системен администратор в областта на системната и мрежова
администрация, изграждането и обслужването на техническа инфраструктура за
обезпечаване функционирането на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалист по тестване – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
на позиция специалист, тестване на софтуер с опит в разработването на тестови
сценарии и тестване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалисти по поддръжка – лица притежаващи умения усвоени в процеса на
упражняване на позиция експерт технологично поддържане в осъществяването на
гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на подобно/и решение/я – минимум
петима специалисти;

-

Инструктор, който ще провежда обучението за администриране, конфигуриране и
поддръжка на МДПР - лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция системен администратор с опит в обучението за администриране и обслужване
на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Инструктор, който ще провежда обучение за оперативна употреба на МДПР– лице
притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на позиция софтуерен
разработчик - минимум един специалист.

Забележка*: Допустимо е едно лице да се посочи за покриване на минималните изисквания

за няколко от посочените по-горе специалисти при спазване на изискуемия минимален
брой лица.

Под „подобен софтуер”
се разбира – информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи.
Под „подобни решения” се разбира - информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи и техническата инфраструктура за обезпечаване работата на информационните
системи.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното
изискване, чрез посочване в поле „Образователна и професионална квалификация“ от
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Ееедоп от раздел В: Технически и професионални способности от Част IV: „Критерии за
подбор“ на еЕЕДОП на имената на лицата и на цялата изискуема информация за персонала
и ръководен състав с определена професионална компетентност с оглед преценка за
съответствие с минималното изискване по PD_EXP 1.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на ръководния
състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата.
Документът, чрез който се доказва съответствието с критерия за подбор се представя само
от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията,
посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указанията за
подготовка на оферти.
1.3.

Изисквания към участниците за техните умения и опит да предоставят
услугата, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП

PD_EXP 2: Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугите по
внедряване и поддръжка на предлагания МДПР.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на тех ническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът следва да е внедрил и поддържал предлагания МДПР в минимум 1 (един)
оператор на газопреносна мрежа (система) от страна членка на ЕС.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част IV
„Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на техническото предложение на участника се установи, че предлаганият
МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, участникът се отстранява от процедурата.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, в което се
потвърждава предоставянето на услугите.

Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
PD_EXP 3: Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугата по
разработването и внедряването на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни
между предлагания МДПР и свързани информационни системи.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на тех ническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да е осъществил минимум 1 /едно/ внедряване на МДПР, в което същият
е осъществил разработване и имплементиране на програмни интерфейси за връзка и обмен
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на данни между модула и платформа за търговско диспечиране, между модула и софтуер
за хидравлични симулации.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част IV
„Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на предложението за изпълнение на поръчката на участника се установи,
че предлаганият МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и
професионални способности“ на еЕЕДОП, участникът се отстранява от процедурата.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, в което се
потвърждава предоставянето на услугите.

Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
II.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И
ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ НЕГО
PD_DOC 1: Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено чрез
попълване на приложения образец (оригинал на Образец О4) при съблюдаване на
изискванията на Техническата спецификация, Приложение № 1 - Функционални
изисквания и Приложение № 2 - Нефункционалните изисквания и Указанията за
подготовка на офертата.
Предложението за изпълнение трябва да съдържа отговор/описание/обяснение за начина
на изпълнение/реализиране/съответствие на всяко от изискванията, разписани в
Техническата спецификацията, Приложение № 1 - Функционални изисквания и
Приложение № 2 - Нефункционалните изисквания, които са идентифицирани чрез код от
вида: МDP_XXX № или PD_YYY №.
Отговорът/описанието/обяснението за начина на изпълнение/реализиране/съответствие на
конкретно изискване трябва да бъде номериран/идентифициран чрез кода на изискването

(МDP_XXX № или PD_YYY №).

Ако при попълване на предложението за изпълнение на поръчката, във връзка с посочване
на начина на изпълнение на конкретно изискване, Участникът реферира или препраща към
други документи от офертата си, е задължително да бъде посочено точното заглавие на
документа, към който се препраща и страницата от офертата, на която документът се
намира.
Предложението за изпълнение на поръчката на всеки от участниците трябва да съдържа
още:
PD_DOC 2: Описание на предлагания МДПР, описание на основните му функционалности, и
предлагани интерфейси за връзка към други информационни системи.
PD_DOC 3: Списък на необходимия брой и специализация на служители на
„Булгартрансгаз” ЕАД, които ще бъдат ангажирани с процеса по изпълнение на поръчката,
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включително етапа и периода от време, през който ще бъдат ангажирани, и дейностите,
които се очаква да изпълняват.

Попълва се Образец PD_DOC 3 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
PD_DOC 4: Описание, списък с изисквания към инфраструктурата и ресурсите, (интернет
достъп – параметри, технически средства, оборудване - количество и т.н.), които трябва да
бъдат осигурени на място при Възложителя във връзка с протичане на процеса по
имплементиране, провеждане на обучението на място, както и обезпечаване
функционирането на МДПР.
Информация, относно необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и други
изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място (при
Възложителя) във връзка с изпълнение на поръчката (prerequisites), включително
количество, качество, график и срокове за предоставяне на съответните ресурси от страна
на „Булгартрансгаз” ЕАД.

(Забележка – Списъкът не трябва да включва софтуера и лицензиите, необходими за

обезпечаване функционирането на МДПР. Доставката на всички компоненти и програмни
продукти необходими за осъществяване на поръчката, вкл. такива произведени от други
лица, трябва да бъдат включени в офертата на Участника и доставени от Изпълнителя на
поръчката.)

Попълва се Образец PD_DOC 4 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
PD_DOC 5: Участникът трябва да има възможност да осъществява гаранционно и сервизно
обслужване на МДПР чрез минимум 1 /един/ център за разработване, развитие и/или
гаранционно и сервизно обслужване, разположен в страна от Европа, с достатъчен ресурс
и възможност да удовлетворява изискванията за гаранционно и сервизно обслужване на
МДПР.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез представяне на:
-

Списък с адресите на център/центрове за разработване, развитие и/или гаранционно и
сервизно обслужване на съответния участник и/или деклариран подизпълнител в
страна/и от Европа, с достатъчен ресурс и възможност да осъществяват гаранционната
и сервизна поддръжка на МДПР, с които участникът ще осъществява тези дейности.
Попълва се Образец PD_DOC 5 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.

PD_DOC 6: Участникът трябва да притежава интелектуална собственост върху предлагания
МДПР или да бъде оторизиран (да притежава право, дадено му) от производителя на МДПР
да модифицира и развива предлагания модул.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез:
Попълване на т. 2 от Образец О4 – Предложение за изпълнение на поръчката.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.
1.

СРОКОВЕ

PD_TL 1: Срокът за внедряване на МДПР трябва да бъде не по-дълъг от 6 /шест/ месеца,
считано от датата на подписване на договор с Изпълнителя.
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за внедряване на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 2: Периодът за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите
за използване и поддържане на МДПР трябва да бъде 3 /три/ месеца.
Периодът започва да тече считано от датата на подписване на протокола, съгласно
изискване МDP_DOCR 30 и МDP_TST 4.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването и продължителността на срока от 3
/три/ месеца за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите за
използване и поддържане на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 3: След приключване на периода за тестово използване на МДПРи подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол – съгласно изискване МDP_DOCR 47 и
МDP_TST 7, започва периодът на гаранционна поддръжка на МДПР с продължителност 36
/тридесет и шест/ месеца.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за гаранционна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 4: След приключване на периода на гаранционна поддръжка на МДПР, удостоверено
чрез подписване на протокола, съгласно изискване МDP_WAR 4, започва периодът на
сервизна поддръжка на МДПР, с продължителност 15 /петнадесет/ месеца.
Периодът на сервизна поддръжка трябва да стартира в деня, следващ датата на
подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване МDP_WAR
4.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването и продължителността на срока от 15
/петнадесет/ месеца за период за сервизна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 5: Със старта на периода за гаранционна поддръжка започва да тече периода, в
който Възложителя може да възложи дейности по „Развитие на МДПР”.
През този период Възложителят може да отправя заявки към Изпълнителя за
промени/развитие на МДПР. Периодът за развитие МДПР продължава до началото (първия
ден) на последното тримесечие от периода за сервизна поддръжка.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
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PD_TL 6: Периодът за гаранционна поддръжка на доставената във връзка с изпълнениена
поръчката техника трябва да бъде минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата
на доставка в ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД, удостоверено с подписване на приемо –
предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продължителност на периода за гаранционна поддръжка на доставената във
връзка с изпълнение на поръчката техника;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 7: Срок за извършване на обучението:
-

-

-

-

Срок за извършване на обучението на служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД за работа с
МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 1 месец след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за инсталиране, администриране, конфигуриране и
поддръжка на МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 1 месец след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за администриране на базата данни (в случай, че се
използва такава) на МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 2 месеца след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за инструктори:
o

До 3 месеца след окончателното пускане в експоатация на МДПР.

Допустими са промени в сроковете и разпределението на обучителните сесии, посочени
по-горе, след съгласуване с Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи информация за графика и сроковете за провеждане на обучението;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
2.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

PD_PER 1: Обхватът на поръчката включва всички дейности по адаптиране, доставка и
внедряване на МДПР; разработване на интерфейси към свързаните информационни
системи; интеграция на решението със съществуващата ИТ инфраструктура на
„Булгартрансгаз” ЕАД; тестване; документиране; обучение; гаранционно, сервизно
обслужване и развитие на МДПР.
Подробно описание на изискуемите дейности и изискванията към изпълнението им е
изложено в документите, специфициращи изискванията към МДПР, а именно:
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-

Част А – Техническа спецификация. Приложение №1 - Функционални изисквания;

-

Част Б – Техническа спецификация. Приложение №2 - Нефункционални изисквания.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи предварителен план за управление изпълнението на поръчката и
съставящите я проект/и. Планът трябва да бъде максимално подробен и детайлен –
според възможностите за разработване на план, които предоставя информацията,
съдържаща се в документацията към поръчката. Планът трябва да съдържа:
-

Информация за планираните основни етапи/фази и контролни точки от изпълнение
на поръчката/проекта/проектите;

-

Дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени за изпълнение на всеки от
етапите;

-

Участници и отговорности;

-

Резултати от изпълнение на всяка от основните дейности и от изпълнение на всеки
от етапите на поръчката/проекта;

-

Предварителен график за изпълнение, отразяващ планираната продължителност на
всеки от етапите и времето необходимо за реализиране на посочените резултати;

-

Предварителен план за управление на ресурсите за изпълнение на поръчката;

-

Предварителен план за мониторинг и контрол на изпълнение на поръчката;

-

План за осъществяване на комуникацията между Изпълнителя и Възложителя по
време на изпълнение на поръчката;

-

Други планове и информация, в случай че е приложимо.

b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 2: Изпълнителят трябва да използва подходяща методология за управление
изпълнението на поръчката и съставящия/съставящите я проект/проекти. Методологията
трябва да се основава на утвърдени добри практики за управление на проекти.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи информация относно методологията за управление на проекти, която ще
използва;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 3: Изпълнителят трябва да използва подходящи средства (software tools) за
управление и наблюдение на проекти, времето и ресурсите за изпълнението им.
Електронният формат на документите, отразяващи графика, разпределението на ресурсите
и т.н., създадени чрез програмните продукти за управление и наблюдение на проекти,
трябва да позволява отваряне, редактиране и запазване чрез средствата, внедрени от
Възложителя и посочени в Раздел I: Въведение, Глава II „Описание на съществуващото
положение”, т.4 „ИТ инфраструктура”, подточка 4.3 „Office пакети”.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи информация относно средства (software tools) за управление и наблюдение
на проекти, времето и ресурсите, които ще използва;
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b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 4: Във връзка с изпълнението на поръчката и с цел навременното и ефективното ѝ
реализиране, Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация, съвместно с
Възложителя, по мониторинг и контрол. Мониторингът и контролът трябва да се
осъществяват съвместно от специалисти на Изпълнителя и Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за начин на организиране на мониторинга и контрола на
изпълнението на поръчката;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 5: Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя за прогреса относно
изпълнение на поръчката чрез месечни доклади.
Месечните доклади трябва да се предоставят в електронен формат и на хартиен носител.
Език на месечните доклади:
-

За хартиения формат – български език;

-

За електронния формат – български или английски език.

Месечните доклади трябва да съдържат информация относно прогреса по изпълнение на
поръчката.
Напредъкът при
график/графици.

изпълнението

трябва

да

бъде

представен

и

чрез

детайлен

Докладите трябва да съдържат информация и обяснение за наличие, или възможност за
отклонение от плана и/или утвърдения график за изпълнение, въздействието на
посоченото/посочените отклонение/я върху проекта, планираните и/или предприети
корективни действия за преодоляване и/или избягване на отклоненията, и/или
предложения за промяна в плана/графика.
Месечните доклади трябва да се представят в срок до 3 работни дни от изтичане на всеки
месец от подписване на договора (например – договорът е подписан на 14 Март 2018 г.,
месечни отчети се предават най-късно на 17 Април 2018, 17 Май 2018 и т.н.)
Всеки месечен доклад трябва да съдържа минимум следните реквизити:
-

Списък с изпълнените дейности през изтеклия месец;

-

Списък с дейностите,
приключване;

-

Общ прогрес по отношение изпълнение на поръчката;

-

Постигнати резултати;

-

Възникнали проблеми (вкл. забавяния или отлагане на изпълнението на дейности),
причини (вкл. външни фактори) и мерки, предприети за преодоляването им,
въздействие;

-

Рискове за изпълнение на свързаните дейности и на обществената поръчка като цяло,
и предприети мерки за избягване или намаляване на въздействието им;

-

Препоръки относно текущо състояние на проекта;

които

са

стартирани,

включително

очаквана
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-

Актуализиран план и/или график за изпълнение на проекта, в случай че възникне
необходимост от актуализация на плана;

-

Списък с кореспонденцията обменена между Изпълнителя и Възложителя през изтеклия
месец, който трябва да съдържа следната информация:
o

Изходящ номер;

o

Дата на изпращане;

o

Тема/Относно;

-

Предстоящи дейности, планирани за следващия месец;

-

Дата на следващия месечен отчет.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за отчитане изпълнението на поръчката/проектите;
b) Опише основните елементи от съдържанието на месечните доклади/отчети;
c) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 6: За целите на управление на проекта/проектите се изисква провеждане на
редовни срещи между отговорниците за изпълнение на поръчката от страна на
Изпълнителя и Възложителя, както и между екипите на Изпълнителя и Възложителя, за
уточняване на предстоящи действия, конкретизиране на изисквана информация,
разрешаване на текущ/и проблем/и и др.
Задължение на представител на Възложителя е воденето и изготвяне на протокол с
решенията от всяка проведена среща между екипите на Изпълнителя и Възложителя.
Протоколите с решения от работните срещи се изготвят на български и/или английски
език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си относно начина на провеждане на срещите - честота, място
или средства за провеждане на срещите (присъствено, дистанционно, телеконференции и др.) и т.н.;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 7: Кореспонденцията между на Изпълнителя и Възложителя във връзка с
изпълнение на поръчката, трябва да бъде стриктно датирана и номерирана.
Обменът на информация и изисквания между страните трябва да се извършва писмено – на
български и/или английски език чрез обмен на писма в електронен формат (чрез
електронна поща) и/или на хартиен носител, в зависимост от значимостта на темата и
въздействието ѝ върху изпълнение на проекта/проектите и поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си относно воденето на кореспонденция между Изпълнителя и
Възложителя във връзка с изпълнение на поръчката;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
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3.

Част B

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискванията PD_PER 8 – 13;
b) Представи допълнителна информация, предложение или коментар за всяко от
изискванията, в случай че счита за необходимо.
PD_PER 8: Изпълнителят трябва да притежава или да си осигури всички необходими права,
лицензи и други видове разрешения за осъществяване изискуемите за изпълнение на
поръчката дейности, съгласно изискванията на националното му законодателство,
българското законодателство и европейската правна рамка (в случай че такива са
необходими).
PD_PER 9: В случай че непредвидено обстоятелство, действие или пропуск, директно или
индиректно затруднява изпълнението на поръчката и завършването ѝ в договорените
срокове, частично или изцяло, Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.
Уведомлението трябва да съдържа описание на проблема, началната дата на възникването
му, действия предприети от Изпълнителя, действия, които трябва да бъдат предприети от
Възложителя (в случай че такива са необходими).
PD_PER 10: Всички разходи за служителите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки,
обезщетения, транспортни, логистични разходи и др. са за сметка на Изпълнителя.
PD_PER 11: Изпълнителят е отговорен за това служителите му, ангажирани с изпълнението
на поръчката:
-

Да оказват минимално въздействие върху текущите процеси и дейността на
Възложителя и служителите му;

-

Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на
задълженията си в офисите на Възложителя;

-

Да спазват правилата за сигурност и вътрешния ред при изпълнение на задълженията
си в офисите на Възложителя;

-

Да не разпространяват информация, до която са имали достъп, във връзка с
изпълнение на поръчката.

PD_PER 12: За осигуряване на достъп до стратегическите зони на стратегически обект по
смисъла на постановление № 3 на МС от 10.01.2013г., в десетдневен срок след влизане на
решението за определяне на изпълнител в сила, участникът, определен за Изпълнител
следва да представи на Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен
номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или
конкретната задача, която ще изпълнява. Към списъка се прилагат следните документи:
- за български граждани – свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса
на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или
съдебни производства за престъпления от общ характер;
- за чуждестранни граждани – декларация от Изпълнителя за липса на психични
заболявания на лицето и на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за
престъпления от общ характер;
- за български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение
за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение
на стратегическа дейност,
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за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде предоставен на
Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп
на специалистите до стратегическите зони на Централно управление на „Булгартрансгаз“
ЕАД (стратегически обекти по смисъла на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).
В случай, че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация и опит) специалист, като представи и съответните
документи удостоверяващи необходимия му опит, както и всички горепосочени документи
за проучване от ДАНС.
PD_PER 13: В случай че Изпълнителят предприеме подмяна на някой от специалистите си
ангажирани с изпълнение на поръчката, то той е длъжен да уведоми Възложителя
своевременно, като посочи причините за това, името на заместника, опита и
квалификацията му. Опитът и квалификацията на новия специалист трябва да бъдат не пониски от тези на заместения.
Ако промяната засяга специалист, който извършва дейности на място, и заместникът е
включен в първоначалния списък на служителите, които ще осъществяват действия при
Възложителя – то уведомлението за промяна може да бъде подадено най-късно до 7
/седем/ работни дни преди осъществяването ѝ и посещението на новия специалист в офиса
на Възложителя. Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено
възражение в срок до 3 /три/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.
В случай че заместващият специалист не е включен в първоначалния списък с служители
на Изпълнителя, които ще изпълняват дейности на място, при Възложителя, уведомлението
за подмяна трябва да бъде изпратено не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни преди
осъществяването ѝ и посещението на новия специалист в офиса на Възложителя.
Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено възражение в
срок до 25 /двадесет и пет/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.
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