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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТИЕР – ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

1. Предмет на поръчката 

Предметът на настоящата поръчка е: “Закупуване на лицензи за 
специализиран софтуер – платформа за електронно обучение   

Софтуерът за електронно обучение трябва да бъде напълно интегрирано 
софтуерно решение, съдържащо следните модули: административен модул, 
модул за управление на курсове, модул за антиплагиатство и модул електронен 
дневник. Всички модули и функционалности на софтуера трябва да бъдат 
изцяло съвместими и интегрирани помежду си с цел гарантиране на 
безпроблемната работа на решението като цяло. Освен това, софтуерът за 
електронно обучение, включващ всички предложени модули и функционалности 
трябва да бъде с доказано и проверено качество и внедрен в практиката. 
Доставката на софтуератрябва да включва задължително предоставяне на 
безсрочен лиценз за ползване на цялостното софтуерно решение и всички 
негови модули и функционалности.  

 

Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности: 

• Доставка на безсрочни лицензи за ползване на софтуер за 
електронно обучение. 

• Инсталация, конфигурация, адаптиране и тестване на софтуера с 
цел осигуряване на пълна работоспособност 

• Доставка на документация за работа и администриране със 
софтуера 

 

Настоящата обществена поръчка се осъществява с финансиране от 
Европейския социален фонд (ЕСФ) по схема BG051PO001-4.3.04 „ Развитие на 
електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето 
образование” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

2. Срок на изпълнение на поръчката: 
 

Участникът следва да изпълни поръчката в срок до два месеца от 
подписване на договора. 

3. Настоящата поръчка не предвижда обособени позиции. 
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КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Общи изисквания към участниците 

1.1. 

(1) В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 
участват български или чуждестранни физически или юридически лица, 
включително техни обединения. 

(2) В случай, че Участникът участва като обединение (консорциум и др.), 
изброените по-долу технически и финансови изисквания трябва да се 
изпълняват от обединениетокато цяло.  

За целта на настоящата процедура участниците в обединението сключват 
споразумение за съвместно изпълнение на поръчката. Споразумението трябва 
да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / 
консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; че 
водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението / 
консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са 
отговорност на водещия член на обединението / консорциума, и че всички 
членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението / 
консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението / консорциума за целите на поръчката. Това лице подписва 
проектодоговора кьм настоящата документация. Не се допускат промени в 
състава на обединението след изтичане срока за подаване на оферти. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/ 
консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи 
изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е 
променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

(3) За изпълнението на поръчката участникът може да използва 
подизпълнители. В случай, че участникът използва подизпълнители, то всеки 
подизпълнител трябва да отговаря на изброените по- долу технически и 
финансови изисквания. 

(4) Административни изисквания: 

Административни изисквания съгласно ЗОП чл. 47 ал. 1, 2 и 5 

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран: 

> за престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс; 

> за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
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> за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
Наказателния кодекс; 

 

 

> за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от 
Наказателния кодекс; 

> за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс. 

б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е 
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си. 

д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена 
професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението. 

е) Участникът да няма парични задължения към държавата или към 
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален 
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

ж) Лицата по ал. 4 са свързани лица по смисъла на§ 1, т. 1 от 
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

з) Участникът няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на 
ЕС: 

а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата 
предвидени в чл. 93, ал. 1 отРегламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 

б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата 
предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, 
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приложим към общия бюджет на Европейските общност, изменен с Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 

в) По отношение на Участника да не е наложено наказание на основание 
на чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС,  

 

приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 

Участниците са длъжни да уведомяват възложителите за всички 
настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. 
Възложителите имат право по всяко време да проверяват заявените от 
участника данни в представената оферта. 

Участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане 
на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните 
изисквания. 

 

Документи доказващи юридическия статус на Участниците 

(1) Документ за регистрация на участника в официален регистър на 
търговските дружества илиюридическите лица (оригинал или нотариално 
заверено копие), а когато е физическо лице - документ за самоличност 
(заверено от участника копие). Когато участникът впроцедура е чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да 
е издаден от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен. 
Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице, регистрирано или 
пререгистрирано след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър 
(ЗТР). В този случай е достатъчно да се приложи извлечение от статуса на 
участника от официалната интернет страница на Агенцията по вписванията. 

(2) Заверено от участника копие на документ за актуална регистрация. 
Участниците, регистрирани в Република България са длъжни да представят 
оригинал /заверено копие/ на удостоверение за актуална регистрация (когато е 
приложимо), което да е с дата на издаване, предшестваща подаването на 
офертата с не повече от 3 /три/ месеца. Неперсонифицираните обединения 
(напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) 
са длъжни да представят оригинал надокумента, по силата на който е 
възникнало обединението (напр. договор по чл.357 и сл. ЗЗД), или нотариално 
заверено копие на този оригинал. 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен 
документ (оригинал или нотариално заверено копие), издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва 
да бъде издаденне по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на 
офертата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице, 
указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в 
държавата, в която участникът е установен. 
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(3) Споразумение за изпълнение на настоящата поръчка включващо 
посочените в документацията критерии. 

 

1.2.  Други изисквани административни документи 

(2) Заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ - за участник, 
който не е вписан в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския 
регистър; 

 

 

(3) За доказване на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП участникът 
и съответните лица подават декларации по образец от документацията; 

(4) За доказване на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" 
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 
общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС участникът и съответните лица 
подават декларации по образец от документацията; 

 (5) Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана 
от законния представител на участника - оригинал или нотариално заверено 
копие; .  

(6) Декларация на участника по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за 
обществените поръчки за използване/не ч-! използване на подизпълнители и 
списък с имената на подизпълнителите, процентът от общата стойност и 
конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде 
изпълнена от всеки подизпълнител, ако участникът предвижда 
подизпълнители. 

Подписан на всяка страница образец на договор. Ако участникът е 
обединение, договорът се подписва, съгласно споразумението от 
представляващия обединението. 

 

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участника 

 

2.1. Участникът трябва да притежава финансови и икономически възможности 
гарантиращи качественото и своевременно изпълнение на предмета на 
поръчката. Участникът трябва да има общ оборот от дейност сходна *(Виж 
Забележки) с предмета на поръчката минимум 42 000 лева за всяка от 
последните три години (2011, 2010, 2009). 

2.2. Документи за доказване на икономическото и финансово състояние на 
участника (1) Справка- декларация за годишния размер на приходите от общата 
дейност и приходите от сходна с предмета на поръчката дейност за последните 
три години (2011, 2010, 2009); 
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(2) Заверено от участника копие на отчет заприходи и разходи и счетоводен 
баланс за последните три отчетни години - 2011, 2010, 2009 г. (Важи за всеки 
член на обединението (консорциум и др.), ако Участникът е такова). 

(3) Заверени от участника копия на изпълнените договори с предмет на 
дейност, сходен с предмета на поръчката. В случай, че участникът не може да 
предостави тези копия поради конфиденциалност, тойтрябва да докаже 
изискваното от точка 2.1.(2) чрез документ от независима одитираща или друга 
финансова институция. 

(4) Банкова атестация от обслужващата банка, удостоверяваща, че 
участникът е коректен клиент - оригинал (Важи за всеки член на обединението 
(консорциум и др.), ако Участникът е такова). 

 

 

 

3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 

 

3.1. Участникът трябва да разполага с: 

(1) Най-малко 3 /три/ изпълнени договора с предмет еднакъв и/или сходен с 
предмета на настоящата поръчка *(Виж Забележки) за последните три години - 
2011, 2010, 2009 г. Всеки участник следва да представи минимум една 
препоръка за добро изпълнение от съответните на цитираните договори 
контрагенти. 

(2) Център за обслужване на клиенти на територията на България, предоставящ 
обслужване на крайни клиенти на софтуера 24/7/365 (24 часа в денонощието, 
седем дни в седмицата и 365 дни в годината) на български език. Обслужването 
да бъде извършвано по телефон, имейл и онлайн система за текстови 
съобщения (чат система). Ако участникът е обединение, достатъчно е един от 
членовете му да изпълнява това условие. 

(3) Участникът да предостави на Възложителя линк към действаща инсталация 
на софтуера, предвиден за закупуване с потребителско име и парола, с цел да 
се проверят описаните функционалности. 

(4) Участникът трябва да докаже, че от минимум три години работи в 
сферата на информационните технологии и разработва или внедрява 
софтуерни решения. Изискването се доказва с декларация и кратка анотация на 
участника и списък с договорите, съгласно алинея (1). 

(5)  Участникът трябва да работи по сертифицирана система за управление на 
качеството по стандарта ISO9001:2000/2008 или еквивалентен. Прилага се 
заверено с подпис и печат на участника копие от валиден сертификат издаден 
от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството 
по стандарта ISO9001:2000/2008 или еквивалентен. Обхватът насертификата 
трябва да включва „Консултиране, проектиране, разработка, обучение и 
поддръжка на информационни системи" и да е със срок на валидност не по-
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кратък от срока необходим за изпълнението на договора за обществената 
поръчка. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице изискването за сертифицирана система за управление на качеството по 
стандарта ISO9001:2000/2008 или еквивалентен трябва да се изпълнява общо 
от обединението. Обхватът на сертификатите на членовете на обединението 
следва да покрива общо изискванията на възложителя за обхват на 
сертификата. 

 

3.2. Документи за доказване на технически възможности и квалификация 

(1) Кратка анотация за досегашната дейност на участника по предмета на 
поръчката, показваща неговия опит и възможности за изпълнение на поръчката. 

(2) Декларация, че участникът работи минимум оттри години в сферата на 
информационните технологии и разработва или внедрява софтуерни решения. 

 

 

(3) Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години - 2011, 2010, 2009, включващи 
стойностите, датите и получателите с описание на извършените дейности. 

(4) Представяне на най-малко една препоръка за добро изпълнение на проекти 
с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка *(Виж Забележки) за 
последните три години - 2011, 2010, 2009 г. 

(5) Декларация, че участникът разполага център за обслужване на клиенти на 
територията на България, предоставящ обслужване на крайни клиенти на 
софтуера 24/7/365 (24 часа в денонощието, седем дни в седмицата и 365 дни в 
годината) на български език. Прилага се списък с посочените адреси на 
центровете, с които разполага участника, включващи телефон и лица за 
контакт. В техническата оферта участникът предоставя на Възложителя линк 
към действаща инсталация на софтуера подлежащ на закупуване по поръчката. 
Декларация, че участникът разполага на територията на страната с подходящо 
оборудван офис и специалисти сертифицирани, съгласно документацията и 
оторизирани за инсталация, поддръжка и обучение за работа с всички 
инсталирани системи предмет на обществената поръчка, от производител на 
софтуер. 

(6) Списък на предложените специалисти, които ще участват в изпълнението на 
поръчката с посочване на ролята им в проекта съгласно раздел изисквания към 
персонала от „спецификацията за изискванията" за изпълнение на 
обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружен с автобиографии и 
документи доказващи квалификацията на експертите съгласно спецификацията 
и опитът им в проекти сходни с предмета на поръчката. 

(7) Участникът трябва да представи декларация с която да удостовери, че е 
собственик на предлаганото софтуерно решение или оторизационно писмо, че 
има право да продава и поддържа предложеното софтуерно решение за целите 
на конкретната обществена поръчка. 
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Забележки: 

■ Всички копия на документи, които не са оригинали или нотариално 
заверени копия се заверяват с гриф "Вярно с оригинала"  и подпис от 
лицето/лицата, които представляват участника, освен ако изрично не е 
посочено друго. 

■ Участниците не са длъжни да представят документи, които са 
публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията 
по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е 
публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията не води до 
отстраняване на участника. В този случай участниците са длъжни само да 
впишат своя ЕИК в офертата. 

■ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице, минималните изисквания за икономическо състояние и технически 
възможности се отнасят за обединението като цяло. Всеки член на 
обединението представя документи за юридически статус, съответните 
документи за икономическо състояние и технически възможности. 

■ Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи 
документите, изисквани от възложителя, той може да докаже  

 

икономическото си и финансово състояние, както и техническите 
възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят 
приеме за подходящ. 

■ Чуждестранните участници трябва да представят изискуемите от тях 
документи в легализиран превод на български език. 

■ Под „сходен предмет" се разбира проект задоставка, имплементиране и 
поддръжка на софтуер за електронно обучение  

■ Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни 
към датата на подаване на офертата. 

■ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице, документите изискани по-горе се представят по изискванията на чл. 
56, ал. 2 и 4 от ЗОП и за подизпълнителите, ако Участникът предвижда 
използването на такива по чл. 56., ал. 3. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за 
цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и 
ще се определи изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на 
офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база техническата и 
финансова оценка на офертите. Класирането на офертите се извършва по 
низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира 
офертата с най-висока оценка. Комисията съставя самостоятелна таблица за 
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всеки участник за наличността на документите, които трябва да се съдържат в 
Плик № 1. 

След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на 
подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, 
като разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия съобразно критерия, показателите и 
методиката за оценка. 

  

Критерият за оценка на офертите е “икономически най – изгодната оферта”. 

 

1. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както 
следва:     

Показател Коефициент на тежест 

Техническа оценка на 
предложението (Тп) 

70% 

Финансова оценка на 
предложението (Фп) 

30% 

   

   
 

 

Общата оценка на предложението се изчислява по следната формула: 

Ко = (70 х Тп + 30 х Фп)/100 

където: 

Ко е общата оценка на предложението; 

Тп е техническата оценка на предложението; 

Фп е финансовата оценка на предложението. 

 

2. Техническа оценка на предложението (Тп) – максимална оценка 100 т. 

Техническа оценка на предложението (Тп) е оценката на качеството на 
техническата оферта за изпълнение на договора, като тя включва всички 
показатели за оценяване Тх съгласно проектнатадокументация. Технически 
показатели (Тх), влизащи в критериите за оценка на модулите съобразно 
изискванията на Възложителя. 

 

 Технически показатели (Tx), влизащи в критериите за 
оценка на модулите  съобразно изискванията на 
Възложителя 

Коефицие
нт на 

тежест в 
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точки 

  ДА НЕ 

1. Наличие на функционалност която позволява на 
администратора да обновява, редактира и актуализира 
структурата на сайтовете на отделните факултети от 
графичния потребителски интерфейс без да има нужда от 
работа в бекенда на системата и познания от областта на 
уеб програмирането. 

 

10 т 0 т 

2. Наличие на функционалност за ротация, анализ и 
управление на всички системни логове чрез графичен 
интерфейс на системата, без необходимост за работа в 
бекенд системата. 

 

10 т 0 т 

3. Наличие на функционалност за интеграция с външни 
системи чрез криптирани уеб-услуги от графичния 
интерфейс на системата без необходимост от работа в 
бекенд системата и познания в областта в уеб-
програмирането. 

 

10 т 0 т 

4. Наличие на функционалност за оценяване на блогове, като 
настройките и критериите за оценимост на блога да бъдат 
задавани автоматично при създаването му. 

 

3 т 0 т 

5. Наличие на функционалност, която позволява динамично 
оценяване на блоговете чрез многокомпонентна оценка. 
Системата трябва да дава възможност за дефиниране на 
многокомпонентни оценки към блог, чрез които да се 
оценява интерактивно представянето на студента. 

 

3 т 0 т 

6. Наличие на функционалност за оценяване на публикации в 
wiki страниците(wiki-та), като настройките и критериите за 
оценимост да бъдат задавани автоматично по създаването 
му. 

 

3 т 0 т 

7. Наличие на функционалност, която позволява динамично 
оценяване на публикации в уики страниците чрез 
многокомпонентни оценки. Системата трябва да дава 
възможност за дефиниране на многокомпонентни оценки 
към уики страници, чрез които да се оценява интерактивно 
представянето на студента. 

5 т 0 т 
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8. Наличие на функционалност за оценяване на елементите 
чрез използване на многокомпонентни оценки, които 
трябва да могат да се запазват, копират и обработват с 
цел съизмеримост на постигнатите резултати срещу 
предварително зададени стандарти и цели на 
образователния процес 

10 т 0 т 

9. Наличие на функционалност, която да позволява 
централизирано за системата задаване на стандарти на 
учебно съдържание и за справки, показващи до каква 
степен съдържанието на различни елементи на курса 
поотделно, както и на целия курс, съответства на 
зададените стандарти. 

 

10 т 0 т 

10
. 

Наличие на функционалност, която позволява на 
преподавателите да персонализират индивидуално 
дизайна, цветовата гама, графичното оформление и 
изгледа на курса, без да бъде засегнато съдържанието и 
структурата. Тази функционалност трябва да бъде 
разрешавана или забранявана индивидуално от страна на 
администратора. 

 

3 т 0 т 

11
. 

Наличие на функционалност, която позволява на 
преподавателите да персонализират индивидуално 
структурата на курса без да бъде засегнато съдържанието 
или графичното оформление. Тази функционалност трябва 
да бъде разрешавана или забранявана индивидуално от 
страна на администратора. 

 

5 т 0 т 

12
. 

Наличие на лесен и интерактивен помощник при 
създаването на курсове, където преподавателят ще има 
възможност да избира готова структура на курса, както и 
графично оформление в зависимост от спецификите на 
курса, както и начина и стила на преподаване, като за тази 
функция да има на разположение богат набор (минимум 
10) от шаблони с графични изгледи и структури на 
различни курсове. 

 

3 т 0 т 

13
. 

Наличие на функционалност позволяваща на потребителя 
да споделя съдържание с външни портали и платформи 
(youtube, facebook и др.) директно, без да излиза от 
системата. 

2 т 0 т 
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14
. 

Наличие на функционалност, която дава възможност на 
преподавателите да идентифицират всички елементи, 
които са за оценяване от едно място, както и визуализация 
на всички елементи за оценяване на един екран, 
независимо от това къде се намират елементите в 
структурата и съдържанието на един или повече курсове. 
Тази функционалност трябва да позволява на 
преподавателя да може да оценява всички събрани 
елементи чакащи оценка без да има нужда да ги намира 
разпръснати из структурата на предмета. 

 

3 т 0 т 

15
. 

Наличие на функционалност позволяваща в модула за 
сътрудничество и  видеоконферентна връзка позволяваща 
публикуване на въпроси и анкети в реално време, както и 
задаване на определено време за изпълнение (таймер), на 
които студентите да могат да отговарят в реално време. 
Наличие на функционалност за автоматично предаване на 
задачата след изтичане на зададеното време ; 

10 т 0 т 

16
. 

Наличие на функционалност в модула за сътрудничество 
и видео-конферентна връзка позволяваща разделяне на 
сесията на отделни подгрупи или стаи, както и даване на 
възможност тези стаи да бъдат управлявани вътре в 
самата сесия 

10 т 0 т 

 

3. Финансова оценка на предложението (Фп) – максимална оценка 100 т. 

Финансова оценка на предложението (Фп) e оценка на предложението, въз 
основа на 

предложената от кандидата цена. 

Финансова оценка на предложението се формира по следния начин: 

 

 

Фп = (ОЦмин/ОЦк)*100 

където: 

Фп е финансовата оценка на предложението; 

ОЦмин е най-ниската предложена цена от участник; 

ОЦк е предложената цена от конкретния участник. 

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се 
проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с 
изискванията на документацията за участие в процедурата. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за 

електронно обучение  “ 
 

I.  ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

• Въвеждане на нови модели за преподаване и обучение в Технически 
университет – филиал гр. Сливен  чрез използване на информационните 
технологии с цел достигане на ново, по-добро и Европейско качество на 
обучение в университета. 

 

Целите на настоящия проект са следните: 

 

• Осигуряване на равен достъп до образование за всички лица; 

• Включване на лица със специални образователни потребности в учебния 
процес 

• Включване на лица, живеещи извън академичните градове в  учебния 
процес; 

• Изграждане на иновативна цялостна образователна 
системавключващауниверситет, преподаватели и студенти, която предоставя 
възможност и за общуване съсстуденти и преподаватели за обмяна на опит; 

• Постигане на Европейско качество на висшето образование вТехнически 
университет – филиал гр. Сливен; 

• Подобряване на измеримостта на постигнатите резултати от студенти и 
преподаватели 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА 

Техническата оферта трябва да съдържа подробно описание на 
техническите изисквания към софтуера и неговата функционалност. 

1. Техническата оферта трябва да съдържа: 

Идейно предложение отстрана на кандидата за внедряване и поддръжка на 
софтуера за електронно обучение в университета, което да включва описание 
на съответните функционалности на системата, съгласно техническите 
спецификации. В предложението трябва да бъде посочен подхода/метода за 
изпълнение на договора. Техническото предложение следва да отразява 
разбирането на основните аспекти на поръчката. 



Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на  
дистанционно обучение в системата на висшето образование“ 

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 “Развитие на дистанционен център 
за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри” 

Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРА  ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Софтуерът за електронно обучение трябва да представлява изцяло интегрирано 
софтуерно решение и да включва следните модули и функционалности (не е 
необходимо да са наименовани или структурирани по същия начин, стига 
участникът да докаже, че софтуера притежава всички описани като 
задължителни функционалности): 
 
1. Административен модул 
2. Модул за управление на курсовете 
3. Модул за антиплагиатство 
4. Модул електроннен дневник 
5. Модул за сътрудничество и видео конферентна връзка; 
6. Модул „Мобилност“ 
 
Софтуерът за електронно обучение трябва да бъде напълно интегрирано 
решение и всички негови модули и функционалности към момента на поръчката 
да бъдат собственост и  да са разработвани от един и същи производител като 
трябва да са налични съответните междумодулни връзки, без да е необходимо 
да бъдат допълнително програмирани, за да се гарантира съвместимостта на 
различните функционалности при нови версии и обновления на системата. 

Софтуера за електронно обучение, включващ всички предложени модули и 
функционалности трябва да бъде реално внедрен в практиката, с доказано и 
проверено качество. Заедно с подаването на своето предложение, всеки 
кандидат трябва да предостави инсталирано копие на версията на софтуера - 
предмет на предложението му и препратка към публично обявената 
документация за предложената версия на продукта. Предложената версия на 
софтуера не трябва да бъде тестова или в процес на разработка, като 
софтуерното решение на конкретния производител следва да е инсталирано и 
работещо в не по-малко от 3 (три ) проекта. В своята техническа оферта 
участникът трябва да укаже уеб достъп до инсталирана и работеща система, 
която да включва всички функционалности в обхвата на тази спецификация. 
Софтуерът за електронно обучение трябва да бъде с отворена архитектура и да 
има възможност за доразработване от страна на университета, при  

 

 

 

необходимост за в бъдеще. Технологично, софтуерното решение трябва да бъде 
разработено на Microsoft. NETили Java. 

Доставчика на софтуера за електронно обучение трябва да осигури безсрочен 
лиценз за ползване на всички изброени по-горе модули и функционалности. 
Освен това, той трябва да инсталира, конфигурира, адаптира и тества софтуера 
с цел осигуряване и гарантиране на пълната му работоспособност 

1. Модули на софтуера за електронно обучение 
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Софтуерътза електронно обучение трябва да включва следните модули и 
функционалности (не е необходимода са наименовани или структурирани по 
същия начин, стига участникът да докаже, чесофтуера притежава всички 
описани като задължителни функционалности): 

1.1. Модул за администриране на системата.- трябва да 
реализира пълен набор от функции по управление и конфигуриране на 
системните атрибути и параметри, данните, потребителите и курсовете.  

Модулът трябва да включва следните основни функции: 

• автентикация,  
• управление на права и роли,  
• управление на потребители,  
• импорт и експорт на 

потребители и ресурси, 
• персонализация на изгледа,  
• управление на езикови пакети,  
• управление насистемни логове и отчети. 

 

Задължителни функционалности на модула за администриране на 
системата: 

• Наличие на езиков пакет на: 

- български език; 

- английски език 

- немски език; 

- руски език; 
- италиански език; 

• Възможност за наблюдения на посещенията и статистиката на софтуера (за 
период и брой потребители); 

• Средства за съхранение на събития (лог) и функционалност за анализ на 
логовете за нуждите на администраторите на системата. 

•  Наличие на RSS модул; 

•Възможност за създаване на групи от потребители, които да си сътрудничат, 
комуникират помежду си и споделят съдържанието. Тези потребители да могат 
да бъдат от различни курсове; 

 

 

• Софтуера трябва да дава възможност на потребителите да достъпват ресурси 
от външни сайтове; 

• Всички административни инструменти и функционалности трябва да могат да 
бъдат достъпвани от един интерфейс; 
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• Възможност системните администратори да задават квоти на дисково 
пространство за индивидуални потребители, курсове и организации; 

• Възможност администраторът да задава специализирани настройки на правата 
на потребителите на база техните роли, включително настройка на честотна 
лента за достъп до ресурсите; 

•Наличност на стандартни роли в системата (например: Администратор, 
Преподавател, Студент, Родител, Гост, Оценител/проверяващ) и възможност за 
неограничено създаване на нови роли, както и за редактиране на наличните; 

 

Препоръчителни функционалности на модула за администриране на 
системата (влизат в обхвата на оценъчните критерии): 

• Наличие на функционалност за ротация, анализ и управление на всички 
системни логове чрез графичен интерфейс на системата, без необходимост за 
работа в бекенд системата. 
• Наличие на функционалност която позволява на администратора да 
обновява, редактира и актуализира структурата на сайтовете на отделните 
факултети от графичния потребителски интерфейс без да има нужда от работа в 
бекенда на системата и познания от областта на уеб програмирането. 
• Наличие на функционалност, която да позволява централизирано за 
системата задаване на стандарти на учебно съдържание и за справки, 
показващи до каква степен съдържанието на различни елементи на курса 
поотделно, както и на целия курс, съответства на зададените стандарти 
• Наличие на функционалност за интеграция с външни системи чрез 
криптирани уеб-услуги от графичния интерфейс на системата без необходимост 
от работа в бекенд системата и познания в областта в уеб-програмирането. 
 

1.2. Модул за управление на курсовете - трябва да предоставя инструменти за 
синхронно и асинхронно електронно обучение, създаване, редактиране, запис и 
изтриване на електронни курсове, стимулиращи активността на студентите в 
процеса на обучение и подобряващи интерактивността на процеса на 
преподаване. Системата трябва да осигури възможност за провеждане на 
тестове, оценка и контрол върху работата на студентите и преподавателите. 
Софтуера трябва да предоставя възможност за публикуване на новини и 
съобщения. 

 

Задължителни функционалности на модула за управление на курсовете: 

• Възможност за създаване на шаблони на курсовете и помощник (wizard) за 
създаване на стандартизирани курсове по шаблони; 

 

 

• Съвременен и интуитивен интерфейс web 2.0, възможност за персонализиране 
на изгледа на уеб интерфейса от потребителите чрез промяна на цветове, 
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шрифтове, дизайн, фон и съдържание. Възможност за персонализиране на 
изгледа на софтуера на ниво потребител, 

 
• Възможност за задаване на различни роли и права на различните потребители, 
различни права за достъп до различни ресурси в системата; 

•Възможност за стандартни справки за потребителската активност и достъпа до 
системата, както и възможност за създаване на персонализирани такива без 
нужда от допълнително програмиране; 

•Системата трябва да разполага с налични инструменти за комуникация и 
взаимодействие като календар, обяви и съобщения, имейл, задачи, чат; 

• Системата трябва да позволява въвеждането на конспекти, които да бъдат 
достъпни чрез определени права за достъп на студентите. Целта на конспектите 
е по определени теми студентите да имат източник на справки за основната 
информация, която ще им даде възможност за ефективно участие в курсовете, 
курсовите работи, изпитите и останалите части на онлайн обучението; 

•Системата трябва да позволява публикуването на обявления, които да бъдат 
достъпни за всички студенти или чрез задаване на определени права; общност и 
университет. Потребителят да може сам да изключва модули от изгледа и да им 
променя местонахождението чрез влачене с мишката (drag-and-drop 
функционалност); 

•Възможност за създаване на каталози от курсове. Възможност за търсене на 
курсове и видимост на курсовете според зададени права и роли на 
индивидуалните потребители в системата; 

•Възможност за интеграция и вграждане на снимки, презентации и видео 
съдържание от flickr, youtube, facebook и други социални мрежи без напускане на 
учебната среда и без да са необходими специализирани познания по уеб 
програмиране (HTML, CSS, JS); 

• Възможност за създаване, редактиране и дизайн на учебно съдържание без 
специализирани познания за уеб програмиране (HTML, CSS, JS); 

• Възможност за създаване на различни секции в рамките на един курс; 

•Достъпност за работа за лица със зрителни увреждания – следва да бъде 
доказано с референции за такава ползваемост от външни организации 
(международни, национални), свързани с лица с увреждания; 

•Възможност за предоставяне на структуриран план на урока с описание, 
критерии заоценка и насоки от преподавателя; 

• Възможност за задаване на поредност на достъпване на учебните материали с 
цел усвояването им в определена последователност; 

• Възможност за достъпване на различно съдържание в зависимост от 
индивидуалното представяне и напредък на студента; 
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•Възможност за промяна на настройки на курса, задаване на достъпност и 
недостъпност до определени инструменти и части от съдържанието на курса, по 
дати и часове; 

• Възможност за автоматично известяване на потребителите за нови дейности, 
публикации, курсови работи, изпити, тестове или промени в курса; 

• Преподавателят трябва да може да създава групи, контролира членството в 
тях чрез задаването на права и да определя кои инструменти са достъпни за 
определените групи; 

•Възможност за публикуване на общодостъпна информация, свързана с 
преподавателя и курса: 
•Възможност за подаване на курсови работи, тестове и контролни работи 
онлайн; 
•Възможност за архивиране на част от курса, както и на целия курс от 
преподавателя; 
• Възможност за провеждане на проучвания и анкети между потребители в 
системата; 
• Поддръжка и възможност за вграждане в съдържанието на общоприети 
файлови формати като .aam, aiff, asf, au, avi, doc, gif, html, htm, jpg, jpeg, jif, mpe, 
mpg, mpeg, moov, mov, pdf, pps, qt, ra, ram, swa, swf, tiff, txt, wav, wpd, xls, xlsx, 
docx, ppt, pptx, wma, wmf, wmv, както и визуализиране и възпроизвеждане на 
горе-посочените файлови формати в рамките на софтуера при наличие на 
съответните "plug-in-и" в инсталацията на клиентския интернет браузър 
използван за работа с софтуера. Ако съответния плъгин за браузъра не е 
инсталиран, (или не съществува такъв) софтуера трябва да задейства външно 
приложение на десктопа, което да визуализира или възпроизведе файла. 

Софтуерът трябва да разполага със следните функционалности за оценка на 
потребителите 

• възможност за самооценка;  

• възможност за анонимно оценяване от 
преподавателя;  

• възможност за вмъкване и експорт на тестове и 
анкети; 

• въпросите в тестовете да могат да бъдат дефинирани и с 
допълнителна описателна информация (т.нар метаданни), която да 
позволява бързото им сортиране по теми или други показатели, с 
цел повторна употреба на въпросите в следващи тестове; 

• тестовете трябва да дават възможност за проверка на знанията на 
студентите чрез анкети тип quiz; 

• възможност за няколкократно полагане на 
тестове и изпити;  
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• възможност за създаване на хранилище с въпроси, което позволява 
многократно използване на въпроса в различни курсове и тестове 
без необходимостта от повторното им създаване; 

• възможност за задаване на различни тежести на автоматично 
оценявани въпроси с възможност за задаване и на частичен кредит; 

• възможност за преглед, корекция и оценка на работата на колега-студент,  

• възможност за задаване на критерии за оценка при оценка на колега-
студент; 

• възможност преподавателя да оценява направена оценка на колега-
студент; 

• справки за полагане и подаване на тестове, изпити и курсовите работи; 

• Визуализация на прогреса на курса, даваща възможност на потребителя бързо 
и лесно да разбере къде се намира в учебния процес; 

• Възможност за персонална обратна връзка от преподавателя към студента; 

• Оценките на коментарите и публикациите от студентите да могат автоматично 
да бъдат вписвани в модула за електронен дневник, описан в документацията; 

• Форумите трябва да предоставят функционалности на преподавателите освен 
за общуване със студентите и за оценяването на тяхната работа; 

• Потребителите на форумите трябва да разполагат с възможност да получават 
известия по електронна поща за промените във форумите, в които участват; 
 
• Наличие на интегрирана чат система в системата. Преподавателят трябва да 
разполага с инструментариум да задава права на студентите в чата и да 
моделира разговора; 

 
• Електронна поща - софтуерът трябва да има вградена система за изпращане и 
получаване на имейл съобщения; 

•Възможност за двупосочна комуникация между вградената система за 
електронна поща и външни за софтуера пощенски сървъри; 

• Наличие на вградени инструменти за стимулиране на студентското участие в 
образователния процес - възможност за създаване и управление на форуми 
(дискусионни табла), журнали, блогове, уикита, както и възможност за 
персонална оценка на всеки отделен принос и коментар на отделните 
потребители, без напускане на софтуера; 

• Журналите (персонални дневници) да бъдат оформени като лични места за 
комуникация на преподавателите и студентите, позволяващи натрупването на 
информация от различен тип -учебни задачи, материали, курсови работи и други, 
както и на писмена обратна връзка от студентите за учебния процес; 

• Възможност на преподавателите и студентите да могат да въвеждат коментари 
под всяка отделна информация в журналите; 
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•Възможност на преподавателите да регулират правата на студентите за 
видимост на отделни журнали в тяхната цялост или отделно съдържание; 

•Функционалност за предупреждаване при неизпълнение на определени 
критерии за индивидуално представяне на студента; 

• 

 

 

•Възможност за създаване на персонално портфолио на всеки потребител 
(студент или преподавател), където той може да включи цялата информация за 
себе си и създадените от него снимки, проекти, доклади и друга персонална 
информация и възможност всеки студент или преподавател да задава права за 
достъп до личното си портфолио; 

• Възможност за определяне на задължителен шаблон на персонално 
портфолио за различни групи от потребители на системата. 

•Блоговете да се създават от преподавателите, но в тях да могат да участват и 
студенти. Преподавателите да имат права да регулират съдържанието в 
блоговете във връзка с учебния процес; 

•Възможност за създаване на блогове и от студенти, след предоставяне на 
съответните права от преподавателя; 

•Създаване на централизирано място за дейности по групови проекти, 
включващи комуникация между отделните членове на групата, споделяне на 
файлове, групови дейности, дискусии и оценки между потребители в един курс, 
както и между потребители от различни курсове; 

•Възможност за използване на различни типове въпроси в тестовете, 
проучванията и анкетите; 

•Възможност за създаване на банки с въпроси, които могат да бъдат използвани 
от системата в произволни комбинации от въпроси към тестовете на различните 
студенти. 

•Възможност за задаване на различна тежест на въпросите от различните банки. 
Наличие на алгоритми за формиране на тестовете, позволяващи 
разнообразяване на съдържанието и регулиране трудността на тестовете; 

• Импорт и експорт на курсове, поддържане на SCORM и други общоприети 
стандарти; 

• Възможност за задаване на различни показатели за следене на дейности и 
прогрес в 

курсовете чрез инструменти, показващи ключова информация за курса на 
студенти, преподаватели и родители; 

• Проследяване на активността и усвояването на материала чрез стандартни или 
специализирани справки в софтуера, без необходимост от допълнително 
програмиране; 
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• Възможност за задаване на препоръчителни източници на информация за 
образователни цели от преподаватели към студенти; 

• Възможност преподавателя или инструктора бързо и лесно да вижда изгледа 
на курса от гледна точка на студента, без необходимост от изход от системата и 
повторен вход като студент или преминаване от един интерфейс в друг; 

•Възможност преподавателя да зададе езиковия пакет на определена група от 
потребители или на определен курс, независимо от езиковите им настройки по 
подразбиране в системата; 

 

 

 

•Системата трябва да позволява студентите сами да могат да създават и 
управляват свои групи, ако им бъдат дадени такива права; 

• Възможност за подаване на групови проекти и получаване на групова оценка; 

• Възможност за оценка на персоналния принос (персонална оценка) и обратна 
връзка към всеки един от членовете на групата; 

• Възможност за оценка на представянето на всички студенти на един въпрос 
(оценяване въпрос по въпрос); 

• Възможност форумите да бъдат разделяни по дискусии и теми, които да могат 
да бъдат прикачвани към определени елементи на курса и учебното 
съдържание; 
 
•Възможност за Single Sign On протоколи за автентикация, при което да се 
запазват зададените права и роли и да се предлага на студентите и 
преподавателите една единствена точка за достъп до цялата система; 

• Възможност за интеграция с LDAP или други протоколи за автентикация, които 
се ползват от университетите и МОМН. 

 

Препоръчителни функционалности на модула за управление на 
курсовете (влизат в обхвата на оценъчните критерии): 

• Наличие на функционалност, която позволява на преподавателите да 
персонализират индивидуално дизайна, цветовата гама, графичното 
оформление и изгледа на курса, без да бъде засегнато съдържанието и 
структурата. Тази функционалност трябва да бъде разрешава на или 
забранявана индивидуално от страна на администратора. 

• Наличие на функционалност, която позволява на преподавателите да 
персонализират индивидуално структурата на курса без да бъде засегнато 
съдържанието или графичното оформление. Тази функционалност трябва 
да бъде разрешава на или забранявана индивидуално от страна на 
администратора. 
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• Наличие на функционалност за оценяване на блогове, като настройките и 
критериите за оценимост на блога да бъдат задавани автоматично при 
създаването му. 

• Наличие на функционалност, която позволява динамично оценяване на 
блоговете чрез многокомпонентна оценка. Системата трябва да дава 
възможност за дефиниране на многокомпонентни оценки към блог, чрез 
които да се оценява интерактивно представянето на студента. 

• Наличие на функционалност за оценяване на публикации в wiki 
страниците(wiki-та), като настройките и критериите за оценимост да бъдат 
задавани автоматично по създаването му. 

• Наличие на функционалност, която позволява динамично оценяване на 
публикации в уики страниците чрез многокомпонентни оценки. Системата 
трябва да дава възможност за дефиниране на многокомпонентни оценки 
към уики страници, чрез които да се оценява интерактивно представянето 
на студента 

•  
 
 

• Наличие на функционалност позволяваща на потребителя да споделя 
съдържание с външни портали и платформи (youtube, facebook и др.) 
директно, без да излиза от системата. 

• Наличие на лесен и интерактивен помощник при създаването на курсове, 
където преподавателят ще има възможност да избира готова структура на 
курса, както и графично оформление в зависимост от спецификите на 
курса, както и начина и стила на преподаване, като за тази функция да има 
на разположение богат набор (минимум 10) от шаблони с графични 
изгледи и структури на различни курсове. 

 

1.3.Модул за антиплагиатство – този модул трябва да бъде част от самия 
софтуер за обучение и да проверява за плагиатство, както между работите на 
отделните потребители насофтуера, така и да може да сравнява техните работи 
с ресурси в интернет. 

 

Задължителни функционалности на модула за антиплагиатство: 

• Системата трябва да подчертае взаимстваното съдържание; 

• Системата трябва да позволява достъп до бази данни с информация, с 
която да бъде сравнявано и тествано съдържанието представено от студентите. 
Модулът трябва да предоставя възможност да бъде натрупвано съдържание, с 
което в последствие да бъде сравнявано и изследвано за плагиатство 
съдържанието, внасяно от студентите в софтуера; 

• Модулът да може да сравни съдържание от наличното в софтуера със 
специфициран от преподавателя външен за системата ресурс. 
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• Системата трябва да позволява да бъде анализирано за плагиатство 
съдържание, внесено в софтуера в различни формати - Word (.doc, .docx, .odt), 
Текст (.txt), RichTextFormat (.rtf),  като за сравнимост да могат да се използват 
също посочените файлови формати освен обикновен текст; 

• Системата трябва да показва линк към ресурса, от който е взаимствано 
съдържанието и процент на съвпадение;  

• Работи с енкодинг на кирилица на текста, който се проверява; 

 

1.4 Модул електронен дневник - съхранява резултатите и оценките от 
различни изпити, тестове, курсови и контролни работи и групови проекти на 
студентите. Системата трябва да дава различни справки относно представянето 
на студентите с цел анализ на тяхното представяне и присъствие в учебните 
занятия. 

 

 

 

Задължителни функционалности на модула за електронен дневник: 

• Функционалност позволяваща импорт и експорт на електронния 
дневник– офлайн работа в xls и csv формат; 

• Възможност за създаване на многокомпонентни схеми за оценяване; 

• Възможност за анонимно оценяване; 

• Възможност за автоматично оценяване на студентската свободна 
активност във форуми, блогове, журнали, уики страници и студентски 
портфолиа; 

• Възможност за формиране на оценка с тежест от няколко различни типа 
представяне и възможност за индивидуално задаване на различна тежест за 
различни потребители; 

• Възможност за създаване и запазване на филтри на резултатите на 
студентите с цел анализ на индивидуалното и груповото им представяне от 
преподавателя; 

• Възможност за писане на бележки и информация към оценките, които да 
могат да се виждат само от преподавателя и/или оторизирани потребители; 

• Възможност за генериране на справки за напредъка на студентите и 
анализ на степента на усвояване на различните елементи от учебното 
съдържание; 

• Представянето на студентите да може да бъде следено от 
преподавателя чрез автоматизирани справки, които да отразяват всички 
активности на преподавателя в курсовете и останалите дейности в рамките на 
онлайн обучението; 
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• Функционалност за ранно известяване при неизпълнение на определени 
критерии за представяне на студента зададени от преподавателя; 

• Възможност за цветови схеми, с визуално представяне на резултатите 
на студентите; 

• Възможност за създаване и запазване на филтри на резултатите на 
студентите на ниво курс, университет, общност; Автоматично добавяне на 
оценки от курсови работи, изпити, тестове и други задания на студентите в 
електронния дневник; 

• Възможност за ръчно редактиране от страна на преподавателя на 
автоматично генерираните оценки; 

• Възможност за скриване на персонална информация за студента от 
преподавателя с цел анонимно оценяване; 

• Възможност за проследяване на направените промени по оценките; 

• Възможност преподавателите директно да изпращат съобщение към 
студенти и родители от електронния дневник; 

• Представянето на студента и всичките му активности в курсовете и 
останалите дейности в рамките на онлайн обучението да може да бъде  

 

споделяно с родителите му от преподавателя чрез някое от вградените 
средства в софтуера. 

 

Препоръчителни функционалности на модула за електронен 
дневник(влизат в обхвата на оценъчните критерии): 

 

• Наличие на функционалност за оценяване на елементите чрез използване 
на многокомпонентни оценки, които трябва да могат да се запазват, копират и 
обработват с цел съизмеримост на постигнатите резултати срещу 
предварително зададени стандарти и цели на образователния процес 
• Наличие на функционалност, която дава възможност на преподавателите 
да идентифицират всички елементи, които са за оценяване от едно място, както 
и визуализация на всички елементи за оценяване на един екран, независимо от 
това къде се намират елементите в структурата и съдържанието на един или 
повече курсове. Тази функционалност трябва да позволява на преподавателя да 
може да оценява всички събрани елементи чакащи оценка без да има нужда да 
ги намира разпръснати из структурата на предмета. 

 
1.5. Модул за сътрудничество и видеоконферентна връзка - трябва да 
предоставя виртуална среда, наподобяваща реалната учебна среда, да 
съдържа необходимите функционалности за онлайн обучение като 
видеоконферентна връзка, както и да подпомага работата по групови проекти 
в клас и да насърчава интерактивността между студентите. 
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Задължителни функционалности на модула за сътрудничество и 
видеоконферентна връзка: 

• Видеоконферентна връзка; 

• Система за текстови съобщения; 

• Споделяне на десктоп приложения; 

• Направлявана уеб навигация; 

• Споделяне на презентации; 

• Възможност за вдигане на ръка, даване на думата и позволяване на 
онлайн дискусии между самите студенти; 

• Запис и възпроизвеждане на аудио и/или видео съобщения при 
определени дейности в образователния процес; 

• Включване на съществуващ звуков запис към текуща сесия; 

• „Интерактивна бяла дъска" с възможност за взаимодействие на 
всичките участници едновременно или поотделно като правата за 
взаимодействие се задават от преподавателя, който действа като модератор; 

• Споделяне на екрана или част от екрана; 

• Споделяне на уеб съдържание и управление на браузъра на обучаемите 
с цел фокусиране върху съдържанието, наложено от модератора; 

 

 

• Възможност за аудио и/или видео запис на сесията с цел стрийминг и 
повторно използване като учебен материал, интегриран в платформата; 

• Управление на класната стая от преподавателя, включващо даване и 
отнемане на права за гласово и видео включване, права за писане върху бялата 
дъска, даване и отнемане на права за писане и получаване на текстови 
съобщения и споделяне на екрана и на отделните десктоп приложения; 

• Възможност за предварително аудио и/или видео записване на част от 
сесията или на цялата сесия и задаване на настройки за управление на 
класната стая без присъствие на модератор. 

 

Препоръчителни функционалности на модула за сътрудничество и 
видеоконферентна връзка(влизат в обхвата на оценъчните критерии): 

• Наличие на функционалност позволяваща в модула за сътрудничество и  
видеоконферентна връзка позволяваща публикуване на въпроси и анкети в 
реално време, както и задаване на определено време за изпълнение (таймер), 
на които студентите да могат да отговарят в реално време. Наличие на 
функционалност за автоматично предаване на задачата след изтичане на 
зададеното време ; 
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• Наличие на функционалност в модула за сътрудничество и видео-
конферентна връзка позволяваща разделяне на сесията на отделни подгрупи 
или стаи, както и даване на възможност тези стаи да бъдат управлявани вътре в 
самата сесия 

 

1.6. Модул „Мобилност“ – модул, който позволява достъпването на 
електронната платформа за обучение чрез специално разработено приложение 
за мобилни устройства и таблети. 

 

Задължителни функционалности на модула за мобилност: 
 
-Достъпът до електронната платформа трябва да бъде осъществяван чрез 
специално разработено приложение работещо върху Android, BlackBerry, iPhone 
& iPod touch, iPad, Palm и други водещи операционни системи на мобилни 
устройства. 

• Възможност за автоматично известяване на потребителите за нови 
дейности, публикации, курсови работи, изпити, тестове или промени в 
курса; 

• Възможност за преглеждане на блогове и комуникация с колеги-студенти 
чрез специално разработено приложение за мобилни телефони; 

• Възможност за директно създаване на дискусии, преглеждане и 
публикуване на отговори на съществуващи дискусии в електронната 
платформа чрез специално разработено приложение за мобилни 
устройства. 

 

 

• Възможност за преглеждане на оценки на студентите чрез специално 
разработено приложение за мобилни телефони. 

• Възможност за преглеждане на каченото интерактивно мултимедийно 
съдържание(музика, видео, картинки) в платформата за електронно 
обучение през мобилни устройства; 

• Възможност на преподавателите и студентите, чрез мобилни устройства 
да могат да въвеждат коментари под всяка отделна информация в 
журналите; 

 

2. Качествени изисквания към системата. 

Системата трябва да отговаря на следните изисквания: 

• Съвместимост - системата трябва да е съвместима с актуални уеб 
стандарти (HTML, XHTML); 
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• Достъпност - системата трябва да бъде инсталирана централно на един 
или повече сървъри и достъпна чрез http или https по интернет. Тя следва да 
притежава уеб-базиран потребителски и административен интерфейс за 
публичните и защитените секции, съвместими като минимум с най- 
разпространените интернет браузери InternetExplorer версия 8 и следващи, 
MozillaFirefox версия 3.6 и следващи, Safari версия 3 и следващи и Chrome 
версия 10 и следващи. 

• Функционалност и улеснен достъп - системата трябва да бъде 
приспособена за работа и достъп на лица със зрителни увреждания; 

• Стабилност - системата трябва да гарантира сигурност и надеждност на 
процеса на обучението. 

■ Технологични изисквания: 

• Интерфейс - системата трябва да има лесен и удобен заработа 
интуитивен уеб интерфейс, следващ тенденциите на Web 2.0; 

• Архитектура - системата трябва да има трислоен модел стандартен за 
уеб приложения, който се състои от база данни, приложен сървър на системата 
и потребителски интерфейс; 

        .  Гаранционна и следгаранционна поддръжка: 

• Възложителят изисква от участника минимален гаранционен срок на 
софтуераот 1 година, считано от датата на приемане, както и условия за 
удължаване на този срок, включващи цена на годишна база. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

Участникът следва да обезпечи наличието на специалисти със 
съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в 
експлоатация: 

 

 

 

Всички специалисти, участващи в изпълнението на проекта следва да 
са сертифицирани за работа с предлаганото решение от производителя. 

 

• Координатор напроекта. Минимални изисквания: 

Висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в 
областта на информационните технологии и/или мениджмънт: 

Минимум 5 /пет/ години професионален опит в областта на 
информационните технологии, от които поне 3 /три/ години опит в ръководенето 
на проекти в областта на информационните технологии (всеки участник следва 
да посочи проектите и времетраенето им, които съответното лице е 
ръководило); 
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• Главен технически ръководител. Минимални изисквания: 

• Висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в 
областта на информационните технологии; 

Минимум 4 /четири/ години професионален опит в областта на 
информационните технологии, от които поне 3 /три/ години опит в ръководенето 
на проекти в областта на информационните технологии (всеки участник следва 
да посочи проектите и времетраенето им, които съответното лице е 
ръководило); 

Техническият ръководител следва да има опит като ръководител на най-
малко 3 /три/ успешно завършени проекта за разработка и/или внедряване на 
уеб-базирани информационни системи; 

• Технически консултант. Минимални изисквания: 

Висше образование, образователно-квалификационна степен 
"магистър" или "бакалавър" в областта на информационните технологии; 

Техническият консултант софтуерна разработка следва да има 
минимум 3 /три/ години професионален опит в сферата на проектирането и 
разработването на софтуер; 

Техническият консултант следва да е участвал в минимум 1 /един/ 
успешно завършен проект в областта на информационните технологии, свързан 
с разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи (всеки 
участник следва да посочи проектите и времетраенето им, в които съответното 
лице е участвало). 

• Специалист за поддръжка. Минимални изисквания: 

Образование в областта на информационните технологии, минимум 3 
/три/ години професионален опит в сферата на информационните технологии, 
участие в минимум два проекта за разработка, поддръжка и/или внедряване на 
уеб-базирани информационни системи (следва да посочи проектите и 
времетраенето им, в които съответното лице е участвало); 

 

 

 

За всяка от горепосочените позиции участникът следва да приложи 
съответните автобиографии и доказателствен материал. 

• Експерт по осигуряване на качеството. Минимални изисквания: 

Висше образование, образователно-квалификационна степен 
"магистър" в областта на информационните технологии; 

Експертът по качеството следва да има минимум 3 /три/ години 
професионален опит в сферата на информационните технологии; 
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Експертът следва да е участвал в най-малко 1 /един/ успешно завършен 
проект в областта на информационните технологии, включващ планиране и 
проверка на качеството на уеб-базирани информационни системи (всеки 
участник следва да посочи проектите и времетраенето им, в които съответното 
лице е участвало); 

 

СРОК И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е два месеца 
от сключване на договора 

2. Контрол на изпълнението. В края на изпълнението на договора се 
представя окончателен доклад, обобщаващ всичко извършено. Изготвянето 
на доклада след изпълнение на дейностите по поръчката е условие за 
приемане на работата на изпълнителя и респективно за освобождаване на 
гаранцията за изпълнение. 

 

 

 


