ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към покана за оферти
за доставка на софтуерно приложение с исторически данни за възложени обществени поръчки
от САЩ и Руската федерация
по проект “Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на
аналитична технология за установяване на корелация между данните за участие на публични
компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции”, финансиран по
Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

1. Предмет и обхват.
Предметът на възлагането е доставка на софтуерно приложение с исторически данни за
възложени обществени поръчки от САЩ и Руската федерация, което да се предаде на твърд
носител и да остане собственост на възложителя.
Обхватът на данните е исторически данни за възложени обществени поръчки от САЩ
(федерално ниво) и Русия (федерално ниво) за периода от началото на 2014 г. до края на 2018 г.
(за минимум четири пълни години- 48 месеца). Данните с възложени обществени поръчки
трябва да бъдат предоставени с пълна информация относно държавата, сектора (задължително е
използването на CPV класификация), сумата, възложител, описание на поръчката, дата на
спечелване, дата на публикуване на поръчката и срок за изпълнение. Предоставеният пакет с
данни е нужно да съдържа и контактна информация както за възложителите на обществените
поръчки, така и за спечелилите компании като адрес, ЕИК, телефон, имейл и уебсайт и др.
Масивите с данни трябва да се предоставят като информация в три основни раздела: 1)
възложител; 2) детайли за самата поръчка; 3) компанията, определена за изпълнител на
обществената поръчка.
2. Минимални технически и функционални характеристики.
Данните с възложени обществени поръчки трябва да бъдат предоставени с пълна
информация относно държавата, сектора (задължително е използването на CPV класификация),
сумата, възложител, описание на поръчката, дата на спечелване, дата на публикуване на
поръчката и срок за изпълнение. Предоставеният пакет с данни е нужно да съдържа и
контактна информация както за възложителите на обществените поръчки, така и за
спечелилите компании като адрес, ЕИК, телефон, електронна поща и интернет страница и др.
приложими.
Масивите с данни трябва да се предоставят като информация за три основни раздела: 1)
възложител; 2) детайли за самата поръчка; 3) компанията, спечелила обществената поръчка
Информацията за раздел 1 и 2 трябва да съдържа най-малко следното, когато е
приложимо:
1. Име на възложител (Contracting Entity)
10..Спечелила компания/и (Awarded
2. Сектор (Industry Code(s))
Companies)
3. Наименование на поръчката (Title)
11. Брой участници в търга (Bidders Count)
4. Описание на поръчката (Description)
12. Дата на публикуване (Publication Date)
5. Държава (Country)
13..Дата на стартиране на договора
6. Място на доставка (Location of Works and
(Contract Start Date)
Place of Delivery)
14. Дата на изтичане на договора (Contract
7. Дата на сключване на договор (Date of
End Date)
Award)
15..Период на изпълнение (Period of
8. Сума на договора (Total Final Value of
Performance)
Contract)
16. Тип орган (Type of Authority)
9..Изпълнение на бюджета (Budget
17. Тип договор (Type of Contract)
Execution)
18. Тип процедура (Type of Procedure)
19. Вид на регламента (Type of Regulation)

20. Вид на офертата (Type of Bid)
22. Оригинален език на публикацията
21. Критерии за възлагане (Award Criteria)
(Original Language of Publication)
Данните, свързани с раздел 3 трябва да съдържат най-малко следното, когато е
приложимо:
1. Име на компания (Name of company)
8. Електронна поща (E-mail)
2. ЕИК (Official/National ID Number)
9. Интернет страница (Website)
3. Държава (Country)
10. Телефон/факс (Phonе/Fax)
4. Щат (State)
11. Брой служители (Number of Employees)
5. Локация (City)
12. Име на компанията-майка (Parent
6. Пощенски код (ZIP/Post Code)
Company Name)
7. Адрес (Address)
Данните трябва да бъдат представени под формата на файлове във файлов формат .csv
или еквивалентен.
Софтуерният продукт трябва да може да предоставя опции за търсене, филтриране и
експорт на данните.
Софтуерният продукт трябва да може да функционира под операционна система Mac или
Windows или еквивалентни. Продуктът трябва да може да функционира без използване на
системи за отдалечен достъп.
3. Препоръчвана конфигурация на софтуера на възложителя.
Изпълнителят следва да посочи минималните и препоръчителните изисквания на
софтуера към хардуерните конфигурации на настолните и преносимите компютри, към сървъра
и към комуникационната среда с оглед обезпечаване на нормална и производителна среда за
неговата експлоатация.
В препоръчителните изисквания участникът следва да посочи необходимите за
нормалното функциониране и използване на софтуера операционни и инфраструктурни
приложения.

