BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „STARE – СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА
СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА ПРЕДПРИЯТИЯ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I.

ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

Предметът на процедурата за избор на изпълнител с публична покана е:
„Консултантски услуги в сферата на "Governance, Risk and Compliance" (GRC)”
II.

ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА УСЛУГАТА
1. Предназначение

„А ДЕЙТА ПРО“ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP002-1.005-0232-С01 за проект „StaRe – система за идентификация и
мониторинг на свързани с държавата предприятия”, финансиран по ОП “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на
продуктови и производствени иновации”. Проектът цели проектирането и разработката
на нов ИКТ продукт StaRe (от англ. наблюдавам), обединяващ уеб-базирани ресурси,
методи за извличане на данни от тях и технологии за автоматична обработка.
Предназначението му е да предостави единна, широкообхватна, актуална и структурирана
информация (база данни) за свързаност на лица и организации, директно или индиректно,
с държавни и общински органи, служби и регулатори за целите на български и
международни структури в областта на частната сигурност, структурите на българските
държавни правоохранителни органи, международни организации и международни
правоохранителни структури, компании в областта на корпоративна сигурност и др.
Предвид спецификата на този тип организации е необходимо наемането на консултант със
специализирано знание в областта на управление на риска, националната сигурност,
борбата с тероризма, изпирането на пари, който да предостави ноу-хау и консултации за
разработването на продукта с оглед потенциалното му използване от държавни и
екстериториални организации и служби по сигурността, вкл. OLAF, CIA,
INTER/EUROPOL (Услугата).
2. Изисквания към обхвата на услугата
Изпълнението на Услугата ще се извърши на два етапа:
Етап 1 - изготвяне на Доклад с изискванията към базата данни от гледна
точка на държавни и екстериториални организации и служби по сигурност;
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Етап 2 - предоставяне на консултации при разработване на проектната
иновация – StaRe.
2.1. Минимални изисквания към Етап 1
Целта на консултирането е Изпълнителят да предостави на Възложителя писмен
доклад, съдържащ творчески изграден, практически приложим модел на база данни за
нуждите на организации, работещи в сферата на сигурността. Докладът обхваща
механизмите за събиране, обработка и анализ на данни, публично достъпни в
информационни масиви в глобален контекст. Изпълнителят следва да се съгласи правата
на интелектуална собственост върху творчески създадения модел на бази данни да
възникнат за Възложителя (А Дейта Про ООД), по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, а не
за Изпълнителя.
Докладът следва да обхваща:
2.1.1. Принципи на достъпване, събиране и структуриране на информация от
публични бази данни:
Информационни ресурси и бази данни;
Извличане на данни и информация;
Структуриране, индексиране на данни и информация;
Синтез и анализ на данни и информация;
Формати, доставка и достъп до информация и данни;
Изисквания към обработката на информация и данни;
Използвани технологии за извличане и структуриране на данни и
информация;
2.1.2. Идентифициране на потенциални потребители на крайните информационни
продукти от базата данни със структурирана публично достъпна информация.
-

Практически използваеми продукти;
Критичен анализ на съществуващите продукти и предлагане на нови
възможности.
- Изискванията към атрибутите в базата данни за идентифицираните таргет
групи.
- Съответствие на разработваните продуктите с потенциалните и реалните
нужди на потребителите.
2.1.3. Принципи на структуриране на събиране, структуриране и извличане на
данни и информация от явни източници за целите на анализа в организациите, работещи в
сферата на сигурността.
-
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2.1.4. Пазарни практики за предлагане и използване на структурирана публично
достъпна информация в глобален аспект.
2.1.5. Алгоритъм за подготовката на структурирани списъци на основата на
публично достъпни данни от пълня набор на възможни източници на информация в
глобален аспект.
2.1.6. Практически модели за оценка на източниците, модели за оценка на
информацията.
2.2. Минимални изисквания към Етап 2
За качественото изпълнение на услугата и гарантиране приложимостта на
продукта за държавните служби за сигурност и борба с тероризма и изпирането на пари
(вкл. OLAF, CIA, INTER/EUROPOL), Кандидатът следва да осигури консултации за
периода на изпълнение на Етап 2.
3. Допълнителни изисквания, обект на оценка:
За изпълнението на услугата в техническото си предложение Кандидатът следва
да предложи 2 ключови експерти (Експерт 1 и Експерт 2), чиито професионална
компетентност подлежи на оценка съгласно показателите, посочени в Методиката за
оценка, като представи следните документи:
А) Поименен списък на екипа, който ще участва в изпълнението на дейностите,
предмет на настоящата процедура;
Б) Копия на дипломи за придобита образователно-квалификационна или
образователна и научна степен. В случай че дипломата е издадена от чуждестранно висше
учебно заведение, същата следва да е придружена с превод на български език или от
заклет преводач;
В) Удостоверение или еквивалентен документ, доказващ придобита допълнителна
квалификация в чуждестранни служби/академии/институции, свързани с сигурността,
борбата с тероризма и прането на пари, от изброените държави (ако е приложимо). В
случай че документът е издадена от чуждестранно заведение, същият следва да е
придружен с превод на български език;
Г) Декларации в свободен текст от всеки един от предложените експерти в
потвърждение, че ще са на разположение на Възложителя за извършване на консултации
на място за периода на изпълнение на Етап 2, като месечната им ангажираност ще е до 160
часа в зависимост от необходимостта на Възложителя.
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Участникът може по своя преценка да предложи и други неключови експерти, за
които не се изисква представяне на документите по б. Б и В.
4. Срок за изпълнение на предмета на процедурата:
Общият срок за изпълнение на услугата е до 6 (шест) месеца, считано от датата на
сключване на договора за изпълнение на услугата, но не по-късно от срока за изпълнение
на ДБФП – 25.02.2020 г., от които:
за изпълнение на Етап 1 - до 2 /два/ месеца, считано от датата на подписване
на договора за изпълнението на услугата;
за изпълнение на Етап 2 - до 4 /четири/ месеца, считано от датата на
подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на Етап 1, но
не по-късно от срока за приключване на ДБФП - 25.02.2020 г.

III. Очаквани резултати
1. Доклад с изискванията към базата данни от гледна точка на държавни и
екстериториални организации и служби по сигурност.
2. Извършени консултации при разработване на проектната иновация.
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