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УВАЖАЕМИ Д-Р ПЕТРОВ,

В отговор на публикувана на сайта на НЗОК покана Ви представям индикативна ценова
оферта за

Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна

информация на НЗОК в рамките на споразумение № ШЕА/СЕР/1СТ/А2016/1171568 с
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на
проект 2016-ВО-1А-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна
информация между България и ЕС“.
След детайлно проучване на изискванията на Възложителя потвърждавам интереса и
възможностите на Контракс АД да реализира проекта. Цялостната услуга включва
създаване на информационната система съобразно изискванията на НЗОК и съобразно
съвременните методи и средства за разработка; внедряване на информационната система и
последващи обучения на потребителите и администраторите на системата.

За тези цели ще бъдат извършени следните дейности:
•

Дейност 1 Внедряване на национална точка за достъп (АР) и КША в НЗОК
о Поддейност 1.1. Инсталиране на софтуера на точката за достъп (АР)
о Поддейност 1.2. Инсталиране на КИМА

•

Дейност 2 Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между
националните контактни точки за достъп и НЗОК
о Поддейност 2.1. Подготовка на данните и информационните системи в НЗОК
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за обмена между точките за достъп
о ГТоддейност 2.2. Разработване и внедряване на уеб услуги.
Дейност 3 Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД
о Поддейност 3.1. Анализ на изискванията и изготвяне на спецификация
о ГТоддейност 3.2. Изготвяне на системен проект за реализация
о Поддейност 3.3. Програмна реализация на софтуерното решение
о Поддейност 3.4. Документиране на софтуерното решение. Изготвяне на
ръководства за инсталиране, администрация и използване на модула
Поддейност 3.5. Тестване на решението, съгласно тестовия модел от
системния проект
Поддейност 3.6. Подготовка на среда за разполагане на модула в
информационната инфраструктура на НЗОК
Поддейност 3.7. Обучение на обучители

Прогнозна количествена сметка за извършване на дейностите ще намерите в следващата
таблица:
Дейност

Мярка

Брой

Ед.

цена

в Сума в лева

лева без ДДС

без ДДС

Внедряване на национална точка за Час
достъп (АР) и КПЧА в НЗОК
Разработване

на

модули

270

50.00

13 500 лв.

760

60.00

45 600 лв.

4 935

60.00

296 100 лв.

за Час

комуникация и обмен на данни между
националните

контактни

точки

за

достъп и НЗОК
Разработване на модул за управление Час
на данните за зареждане в СЕД

Общо в лв.
без ДДС:
ДДС 20%:
Общо в лв. с
ДДС:
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355 200.00
71 040.00
426 240.00
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Ако бъдем избрани за изпълнители на системата в съответствие с Вашите изисквания ще
бъдат постигнати следните резултати:

-

Инсталирана, тествана и приета национална точка за достъп (АР)
Инсталирана, тествана и приета КМА
Изготвен и приет анализ на информацията, която трябва да бъде качена в К1ИА за
целите на компилиране на ЕЕ881 документи за НЗОК
Изготвен и приет анализ на информационните системи на НЗОК и на информацията
необходима за обмен между националните точки за достъп и за компилиране на
ЕЕ881 документи
Изготвена спецификация на данните, необходими за обмен между националните
точки за достъп
Разработени, вградени и приети интерфейси във вид на услуги за комуникация и
обмен на данни между националните точки за достъп и заредени данни в К.МА за
компилиране на ЕЕ881 документи за НЗОК
Проведено обучение на 5 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и
конфигуриране на софтуера, използван от националната точка за достъп и К.МА
Проведено обучение на 5 крайни потребители на НЗОК по потребителските
функционалности на националната точка за достъп и К1ИА
Проведено обучение на 5 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и
конфигуриране на интерфейси между националната точка за достъп и справочната
част
Изготвена и приета документация със системни изисквания/дизайн на модул за
управление на данните за 8Е0
Разработен, инсталиран и приет модул за управление на данните за 8ЕО
Проведено обучение на 3 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и
конфигуриране на модул за управление на данните за 8ЕБ
Проведено обучение на 30 крайни потребители на НЗОК по потребителските
функционалности на модул за управление на данните за 8ЕО /включително обучение
на обучители/
Преминати тестове за съвместимост на българската ЕЕ881 система, предоставени от
Основната платформа ЕЕ881 (ЕЕ881 Соге З е т с е Р1а1Гогт) или от утвърдена
организация за тестване на съответствие/съвместимост

Валидност на офертата: 120 дни
Срок за изпълнение: 11 месеца

11.07.2017 г.
Гр. София
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