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Приложение №1
1. Предназначение

Срокът за изпълнение на предмета на поръчка е за не повече от 27 месеца, считано от
датата на сключване на договора, включващ:
1. Срокът за изпълнение на Услугите, считано от датата на влизане в сила на договора
за извършване за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя наричана за краткост Системата и на
GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение и обучение на
персонал на Възложителя е не по – дълъг от 3 месеца.
2. Срокът за изпълнение на Услугите за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и GPS устройствата монтирани в автомобилите е 24 месеца, считано от датата на
подписване на протокола за приемане изпълнението на Услугите по т. 1.
Доставката, внедряване и абонаментна поддръжка на Информационна система за
контрол и управление на автомобилния парк на „Булгартрансгаз“ ЕАД, включва
изпълнение на следните дейности:
•

Изпълнителят инсталира на своя сървърна архитектура необходимия софтуер и
първоначални данни и векторни/растерни карти. Предоставя, монтира и активира
крайните устройства.

•

Необходимите SIM карти за преноса на данни се предоставят от Изпълнителя.

•

Възложителят има всички права за администриране, мониторинг и поддръжка на
Системата чрез съответни права на достъп.

•

Системата предоставя възможност за контрол и управление на транспортния
парк в реално време чрез графичен интерфейс и за генериране на справки, които
улесняват процеса на вземане на управленски решения.

•

Системата оптимизира разходите и облекчава дейностите, свързани с техническо
обслужване на автомобилите, планиране и разпределяне на дейности по
транспортните средства и контрол на изпълнението на задачите чрез GPS
система.

•

Използваните картографски данни в Системата, предоставени от Изпълнителя, да
са с уредени авторски права за срока на действие на договора.

•

Системата се поддържа в актуално състояние за срока на договора (системни
пачове, актуализация на версии, карти и други) от Изпълнителя.

•

Системата да предоставя анализ в реално време на потоците входящи данни с
обобщаване на събития, филтриране и корелация, както и предупреждения,
базирани върху установени правила и откриване на съвпадащи модели в данните.

•

Системата да позволява визуализиране, обработване и обогатяване на масиви от
данни и осигуряване на възможност за тяхното анализиране чрез бизнес системи
на трети страни (осигуряване на възможност за интеграция с оперативни системи
на Възложителя). .
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•

Системата да е подходяща за множество видове инфраструктури – публични и
частни „облаци“, колокиране на място при клиента и други.
2. Общи и специфични изисквания

• Централизирано уеб базирано решение с достъп от максимум 30 броя работни
места.
• Конфигурирането на работни места да не изисква допълнителен софтуер освен
WEB Browser - Internet Explorer, Firefox или друг аналогичен. Автентикацията на
потребителите да става автоматично през WEB Browser с използване и спазване
правилата за достъп на развитата от Възложителя Active Directory или чрез друг
сигурен начин на достъп.
• Системата задължително трябва да отговаря на функционалните изисквания към
момента на подаване на офертите.
• С оглед запазване конфиденциалността на данните е необходимо връзката между
устройствата, които ще бъдат поставени в автомобилите и сървърната част, да
бъде криптирана и да не минава през интернет. Задължително е генерирането на
възможно най-малък трафик между устройствата и сървърната част.
• Да е насочена за работа в организация, поддържаща мобилни сервизни екипи.
• Да поддръжка на организационна структура с поделения.
• Да поддържа роли и потребители за администриране
функционалност и по данни за съответни поделения.

на

достъпа

по

• Картографските данни да покриват цялата републиканска пътна мрежа и уличната
мрежа (включително имена на улици) на всички градове в България.
• Въвеждане на информация и детайлни справки за обекти.
• Управление и обслужване на винетки, застраховки, лизинг, технически прегледи и
известяваща система за предстоящи събития.
• Планиране на технически обслужвания - смяна на масло, консумативи.
• Автоматизиран рапорт, свързан с автомобилните гуми, включително параметри на
гумата, сезонни смени на гумите.
• Възможност за надграждане на функционалности на Системата.
• Наличие на интерфейс за работа в реално време (и/или актуализация през
определен период) с използваните действащи информационни системи на
Изпълнителя и синхронизиране на данните за водачите, автомобилите и
съоръженията на територията на страната.
• Системата да позволява заявяване за ползване на превозно средство, с възможност
за одобрение от оторизирано лице. Системата трябва да визуализира процеса на
заявка и статуса на превозното средство.
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• Системата да дава възможност за проследяване на работни процеси (задачи) при
изпълнението на оперативни дейности с обекти от автопарка.
• Възможност за задаване на основни разходни норми на обект и отчитане на
преразход и икономии.
• Детайлно отчитане на пътни листа и съответни справки за разход на гориво.
• Възможност за създаване на специфични справки, дефинирани от Възложителя.
• Участниците трябва да представят Лиценз с уредени авторски права за всички
електронни географски карти, използвани в Системата, които ще бъдат
предоставени от тях.
• Системата да позволява работа на български. Да има техническа възможност за
добавяне на друг език.
• Всички статични справки в Системата да бъдат настроени така, че да
удовлетворяват изискванията на клиента.
• Справките от уеб-базирания клиент да позволяват експорт на резултатите към
Microsoft Excel и CSV формат.
• Системата да предоставя възможност за конфигуриране на потребителския достъп
до различните модули, групи автомобили и справки. Потребителите да могат да
бъдат групирани чрез употребата на групи, лесно да бъдат раздавани права на
достъп.
Автомобилният регистър да поддържа:
• Информация за автомобили - регистрационен номер, марка и модел и опция за
допълнителен запис пример: собственик на автомобила, евро стандарт, дата на
закупуване и производство, доставчик и кредитор (ако има такива), изминати
километри към датата на закупуване, номер на двигател, шаси, кубатура и
мощност, гориво, вместимост на горивото, масло и антифриз.
• Информация за винетки - вид, начална дата и дата на изтичане, категория,
плащане.
• Системата да поддържа информация за агрегати, гуми, специализирана техника
и др. по сходен начин, както при автомобилите.
• Системата да поддържа списък на водачите на автомобилите и информация за тях.
• За шофьорите – име, ЕГН, адрес, телефон.
• Данни за шофьорска книжка.
• Категории – период на валидност.
• Възможност в Системата да се съхраняват и генерират данни за пътните листа,
като се изискват следните полета:
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- номер на пътния лист, данни за автомобила (рег. номер и др.), водачи (изработени
от тях часове), начална и крайна дата и час, начален и краен километраж (градско,
извънградско движение, движение в столицата), маршрут;
- възможност за импортиране на данни от бензиностанции по изискване на
възложителя.
• Възможност за въвеждане на маршрут, при което Системата алармира при
отклоняване от предварително зададения маршрут.
• Възможност за импорт на гориво в пътния лист.

Специфични изисквания
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Участникът да е изпълнил най-малко две услуги за успешно интегриране на система за
осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилен парк.
Под дейности, които са „сходни“ с предмета и обема на поръчката се разбира успешно
интегриране на система за осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилен
парк на възложител.
2. Участникът да декларира в еЕЕДОП , че притежава валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система ISO 9001 или
еквивалентен.
3. Участникът да приложи към техническото предложение валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за управление на
информационна сигурност по стандарт ISO 27001 или еквивалентен.
4. Участникът да приложи към техническото предложение валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за управление на
информационни услуги по стандарт ISO 20000-1 или еквивалентен.

3. Технически изисквания:
3.1. Изисквания към GPS устройствата:
• Всички устройства и антени да бъдат монтирани на скрито и трудно достъпно място
в автомобила.
• Устройствата да притежават всички възможни функции за пестене на енергия от
акумулатора на превозното средство. В предложението за изпълнение на
поръчката да се посочи конкретната минимална консумация на енергия при
престой на автомобил в stand by режим.
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• Възможност за автоматичен stand by режим при липса на GPS сигнал и/или ако
автомобилът е в покой. Възможност за задаване и промяна на времето, за което
устройството следва да премине в stand by режим.
• Устройствата да могат автоматично да преминават от един тип връзка за предаване
на данни в мобилна клетъчна мрежа в друг в зависимост от покритието и нивото
на сигнала.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съгласно
Директива 2011/65/EU - относно Ограничаването на употребата на определени
опасни вещества (RoHS) в електрическо и електронно оборудване.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съгласно
Директива 2014/53/EС (RED) – относно здраве и безопасност, електромагнитна
ефективност и ефективно използване на радиоспектъра.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 – относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).
• GPS устройството да е придружено с удостоверителен документ от производителя,
че притежава функция за криптиране на данни, изпращани през GSM/GPRS
мрежата.
• Проследяващото устройство да работи със системите GPS и GLONASS, което ще
осигури непрекъсваемост в работата на Системата при Възложителя в случай на
отпадане на една от двете сателитни системи.
• GPS/GLONASS устройството да е с вградена GPS антена (за ограничаване на
външните вмешателства от страна на водачите).
• Да притежава вграден акселерометричнен датчик.
• Да притежава вградена батерия, минимум 170 mAh
• Да поддържат предаване на данни.
• Устройствата могат да бъдат от различен вид, в зависимост от видовете
автомобили и параметрите, които е необходимо да бъдат следени.
• Идентификация на водачите - автентикацията на водача следва да се извършва с
идентификационнен чип, като за целта е необходимо монтирането в автомобила
на четец.
• Устройствата да позволяват работа с RFID четец с цел използване на служебните
карти за достъп.
• Устройствата да позволяват въвеждане на данни за водачите, които имат право да
управляват автомобила. Възможност за добавяне и премахване на водачи от
оторизирани за целта лица. Да се осигури светлинна и звукова сигнализация при
приета или отхвърлена идентификация.
• Възможност GPS устройствата да се инсталират и на превозни средства,
произведени преди 1995 г.
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• GSM комуникация: GPS устройствата да могат да комуникират чрез всички
протоколи за предаване на данни през мобилна клетъчна мрежа, като GPRS, както
и чрез SMS и да не зависят от избора на оператор.
• При липса на GSM покритие и съответно сигнал от базова станция на мобилния
оператор GPS/GLONASS устройството да съхранява в енерго-независима памет
архив на последните записи на не по-малко от 150 000 позиции.
• Възможност за настройка на записа, както на време (в секунди и/или минути), така
и на разстояние (в метри).
• Възможност за контролиране посредством GPS/GPRS на следния минимум от
параметри: вкл./изкл. двигател, изразходвано гориво и/или ниво на горивото за
някои МПС.
3.2. Функционални изисквания
3.2.1. Сервизно обслужване на автопарка
•

Системата да поддържа функционалност, насочена към сервизното обслужване
на автопарка.
- Планиране на периодични задачи по обслужване на автомобилите.
- Възможност за планиране на техническо обслужване. Целта на плана за
обслужване е да се планират ефективно периодите на престой на автомобилите,
както и да се избегнат пропуските при изготвяне на графиците. Плановете за
техническо обслужване на автомобилите се базират на времеви интервали и/или
на изминатите километри в зависимост от интензивността на използване на
автомобила. Планираните дейности могат да са приложими за отделен автомобил.
Потребителят да може да посочва различни интервали (в дни) и пробег.

•

Възможност за генериране на типови справки. Генерирането на типови справки
за периодична поддръжка да бъде автоматизиран процес, който да се стартира
на определен интервал от време (например в края на всеки месец) или от
специалист– потребител на Системата.

•

Възможност да се генерира справка за предстоящо техническо обслужване – тази
справка трябва показва всички автомобили, които отговарят на зададен
критерий, на които им престои техническо обслужване, визуализират се и
оставащите километри или времевият период до обслужването или
профилактиката.

3.2.2. Контрол с GPS система
Системата да поддържа функционалност за следене движението на автомобили в
реално време. За целта на автомобилите, които се следят, следва да бъдат
монтирани устройства за събиране и обработка на информация, която се подава
към сървъра на Системата.
Потребителският интерфейс да дава на работещия следните възможности:
•

Визуализация движението на автомобили върху географски карти

•

Работа в различни географски мащаби
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•

Визуализация на обекти

•

Измерване на разстояния с виртуална ролетка върху географска карта

•

Следене на “избран” автомобил

•

Филтър на наблюдаваните върху картата автомобили

3.2.3. Контрол на резултатите от движението на автомобилите
Системата да поддържа функционалност, която да анализира следите от движението на
автомобилите и да решава следните задачи:
•

Обработка и анализ на данните от GPS, съхранени при мониторинга.

•

Автоматизирано генериране на отчет за движението на всеки от
автомобилите – престои по обекти, неоснователни престои, изминати
километри, други параметри събрани от GPS устройствата.

•

Преглед на маршрут със следата от движението.

•

Графична (върху географска карта) съпоставка на планираните по
километри и време маршрути с отчетените.

•

Контрол на движението: градско, извънградско, планинско и др.

•

Продължителност и място на престоите и автоматично наименование на
престоите.

•

Отчитане и възможност за преглед на събитията, реализирани по време на
маршрут (спрял, стоял на място с включен двигател, начало и край на
маршрут).

•

Маршрут на автомобила и изминати километри за всеки участък.

•

Състояние на двигателя: вкл./изкл.

3.2.4. Контрол на поведението на водачите
Системата да дава възможност за анализ и мониторинг в реално време на поведението
на водачите на МПС, базирани на динамичните данни от акселерометричния датчик,
вграден в GPS устройството.
•
•
•
•

Системата да отчита рязко ускорение, рязко спиране, рязко завиване и
превишена скорост.
Системата да добавя допълнителен анализ на поведението на водача
спрямо вторични данни (например данни за пътния трафик, градско и
извънградско движение).
Системата да позволява създаване на различни поведенчески шаблони,
позволяващи оценка на водачи по типове МПС. Шаблоните да позволяват
задаване на повече от един критерий и нива на оценка.
Анализът на поведението на водача да се осъществява в графичен и
табличен вид, с възможност за генериране на справки в подходящ формат,
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в т.ч. и справки по отчетените нарушения, с възможност за отвеждане на
всяко събитие към точната локация върху карта.
3.2.5. Справки
Системата трябва да предоставя възможност за:
•

•

Автоматичен импорт на данни за количества закупени горива от снабдителя,
обслужващ Възложителя и сама да обвързва данните (карта, автомобил,
количество гориво, вид, дата, час, място на зареждане) към въведените в нея
автомобили.
Събиране на МПС на едно място: Възможност за автоматично генериране на
справка /на дневна, седмична или месечна база/, която да бъде получаване на
имейл/и на Възложителя. Справката да съпоставя концентрация на спирания на
повече от две МПС на едно място за определен времеви диапазон.
Обстоятелствата се декларират в Предложението за изпълнение на поръчка като
за доказателство се посочва и предоставя демо акаунт за достъп до системата за
мониторинг на превозни средства, доказващ наличието на функционалността.
Справка на пробега в градски, извънградски условия и движения извън
Републиканската мрежа: Възможност за автоматично генериране на справка /на
дневна, седмична или месечна база/, която да бъде получаване на имейл/и на
Възложителя. Справката да съпоставя данни и те да се визуализират в Обобщена
справка на пътен лист, в която изминатия пробег е посочен в: общо, градски,
извънградски, движение извън Републиканска пътна мрежа. Обстоятелствата се
декларират в Предложението за изпълнение на поръчка като за доказателство се
посочва и предоставя демо акаунт за достъп до системата за мониторинг на
превозни средства, доказващ наличието на функционалността.

3.3. Конфигуриране
Администраторите на Системата (или лица с вменени права и задължения) да могат да
конфигурират системата като:
- създават нови, променят или премахват потребители и/или групи;
- експортират данни XLS, CSV.
3.4. Администриране
•

Възможност за конфигуриране на достъпа до различните модули, форми за
въвеждане и справки и за определяне на потребителски групи (потребители
с еднакви права).

•

Централно администриране на Системата без необходимост от обслужване на
място на работните места.

•

Възможност за работа от отдалечени работни места с дефиниране на правата
за отделните модули, форми и справки.

4. Изисквания към внедряването
След монтажа на устройството, пробегът към момента да бъде отразен в протокол за
монтаж и използван за начален пробег, върху който ще бъде добавян всеки следващ км.
пробег.
Изпълнителят следва да предостави поетапен подход за внедряване на Системата.
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4.1.

Обслужване на Системата и техническите средства

Всички технически средства, предоставени и монтирани от Изпълнителя, както и
софтуерната платформа, следва да се обслужват от него за целия период на договора,
като време за реакция е:
За устройство монтирано в автомобила – 78 часа;
За софтуерна система за отчитане, визуализация и справки – 8 часа.

-

4.2. Списък на автомобилите и характеристиките им.
Да бъдат оборудвани и въведени в системата общо 163 автомобила. На участникът,
определен за изпълнител ще бъде предоставен детайлен списък на автопарка на
Възложителя.
5. Документация и обучение
5.1. Документация

5.2.

•

За контролния център – ръководство за потребителя на български език

•

За автомобилите – инструкции за използване на български език

•

За администриране – ръководство за конфигуриране и настройка на
Системата, процедури за справяне с критични грешки и спирания на
Системата на български език.

Обучение

Обучението на 30 души от персонала трябва да бъде извършено в административната
сграда на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД в гр. София и експлоатационните райони на територията
на страната.
6. Срок на договора, срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация
Срокът за изпълнение на предмета на поръчка е за не повече от 27 месеца, считано от
датата на сключване на договора, включващ:
6.1. Срокът за изпълнение на Услугите, считано от датата на влизане в сила на договора
за извършване за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя наричана за краткост Системата и на
GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение, съгласно
предварително съгласуван с Възложителя график и обучение на персонал на
Възложителя е не по – дълъг от 3 месеца:
6.2. Срокът за изпълнение на Услугите за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и GPS устройствата монтирани в автомобилите е 24 месеца, считано от датата на
подписване на протокола за приемане изпълнението на Услугите по т. 6.1.
Монтажът на устройствата на автомобилите се извършва по райони, разпределени на
териториален принцип и адреси, предоставени от Възложителя за всяко негово
подразделение след сключването на договора.
Тестовете на Системата следва да бъдат извършени за всеки един район, както и един
финален в ЦУ на БУЛРАГТРАНСГАЗ ЕАД (контролен център на Системата).
Системата се счита за въведена в експлоатация при успешно извършени тестове.
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7. Абонаментна поддръжка и сервиз
Абонаментната поддръжка (обслужване) на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя и GPS устройствата монтирани в
автомобилите започва да тече от датата на подписване на приемо - предавателния
протокол за приемане изпълнението на Услугите
доставка, внедряване на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и на GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение.
В рамките на договора Изпълнителят се задължава да осигури време за реакция за
устройство монтирано в автомобила след подаден сигнал от не повече от 78 часа. При
неотстраняване на повредата на място - замяна с изправно GPS устройство в рамките на
2 работни дни. Ремонтът се извършва по местонахождението на автомобилите, съгласно
списък с адреси, предоставени от Възложителя за всяко негово подразделение след
сключването на договора. За извършените ремонти на място се подписва се протокол.
Предоставяне
контролиране
оборудвани с
представен от
подписване на

на услугите предмет на договора за локализиране, проследяване и
движението на 163 бр. автомобили собственост на Възложителя,
GPS-устройства от Изпълнителя. Списък на автомобилите ще бъде
Възложителя на Изпълнител в срок до два работни дни от датата на
договора.

След изтичане срока на договора Възложителят връща на Изпълнителя предоставените
GPS устройства. Демонтажът им се извършва от Изпълнителя за негова сметка, по
график, съгласуван с Възложителя. При приключване на договора Изпълнителят следва
да архивира събраната информация в база данни / изборът на носител се уточнява преди
архивирането/ и да я предаде на Възложителя.
Предметът на поръчката включва:
Материали
GPS устройство
Монтаж на оборудване
Картов четец за идентификация на водач
DC/DC конвертор

Брой
163
163
163
30

Списък на автомобилите ще бъде представен от Възложителя на Изпълнителя
в срок до два работни дни от датата на подписване на договора.
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