Обява за събиране на оферти за развиване на функционалностите
на сайта на КМНЦ-БАН
Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) е научен институт към Българската
академия на науките, ориентиран към изучаването на най-стария, Кирило-методиевски
период в историята на славянската книжовност и свързаните с нея явления и
артефакти. Дейността му е свързана с европейските изследвания в тази област чрез
сътрудничество с широк кръг български и чуждестранни учени и институции в
разработването на съвместни проекти, организирането на международни научни-форуми
и публикуването на научните приноси на всички специалисти в неговите собствени
издания.
Във връзка с намерението си да актуализира, развие и обогати функционалностите на своя
уебсайт, КМНЦ–БАН събира оферти за изпълнението на поръчката.

Предметът на поръчката включва:









разработване, дизайн, структура, комплексно обслужване на интернет сайт;
миграция на съществуващо съдържание от настоящия сайт;
изграждане и конфигуриране на LMS платформа;
интегриране с възможностите на LMS платформа и инструментите за онлайн
комуникация в реално време;
преструктуриране на съществуващото дигитално хранилище, осигуряване на
необходимите технически възможности за интеграция с платформата, сайта и други
дигитални хранилища;
осигуряване на поддръжка на уеб-сайт, платформа, хранилище;
обучение на екип за работа с инструментите на платформата;

Общи изисквания към сайта:









многоезичен;
мобилна версия;
съвременен дизайн;
лесен и удобен административен панел с нива за достъп от различни потребители,
даващ възможност на Възложителя за попълване на информация на всички нива;
бърз и лесен достъп до всички сегменти на страницата;
онлайн книжарница с модул за плащане;
висока сигурност;
следене трафика на уебсайта, брояч на посещаемостта, статистика;






стандартен шрифт като Ariel, Verdana и Times New Roman;
достъпност от всички най-употребявани браузери (IE, Chrome; Mozila; Opera и др.), с
възможност за ползване на по-ниски версии (пример IE 6);
SEO оптимизация;
back-up на определен времеви период;

Общи изисквания към LMS платформата











да е уеб базирана и да не се изисква инсталация на допълнителен софтуер на
клиентските устройства;
потребителският интерфейс да е реализиран изцяло на българки и с възможност за
потребителски избор за добавяне на езици;
потребителският интерфейс да се визуализира безпроблемно от всички популярни
уеб браузъри;
да може да се използва както чрез настолен компютър, така и чрез мобилни
устройства без ограничени на тяхната марка и модел;
да е приложима за електронно дистанционно обучение, включително онлайн и в
синхронни форми на комуникация;
да предоставя инструменти, улесняващи сътрудничеството, съвместното
изграждане и развитие на съдържание чрез Интернет;
да осигурява възможност за онлайн проверка и обратна връзка;
да осигурява възможност за обмен на информация между участниците (обучаващи,
обучаеми, администрация);
да осигурява възможност за изграждане и поддържане на електронна библиотека,
а така също за търсене на налични записи в нея;
да предоставя възможност за администриране на информационно съдържание, на
потребителски профили, на функционалности.

Общи изисквания към хранилището




Осигурен достъп чрез уеб-базирано приложение, инсталирано на сървър, достъпен
24 часа в денонощието, дистанционно, по мрежата, през криптирана (SSL) връзка,
осъществен и защитен през интернет браузър с потребителско име и парола, с
възможност за преглед, корекция, разширяване и допълване на съдържанието, с
възможност за търсене по ключови думи, автор, категория, предмет, етикет и други,
както и за допълнително категоризиране и анотиране на ресурси от потребители,
които имат необходимите за целта права;
Система за управление на хранилището с възможности за:

Добавяне и редакция на съдържание на основата на Dublin core стандарт;

категоризиране на съдържанието (например тематична област,
тема/подтема, заглавие, автор, издание/източник и пр.);





добавяне, редактиране, изтриване на категории и подкатегории на ебиблиотеката;

търсене по филтри (например по автор, заглавие, тема, авторско право).
Възможност за достъп и обмен на данни чрез REST API до други хранилища;

Етапи за изпълнение
Етап 1 – разработване на уебсайт и LMS платформа
Срок за изпълнение до 2 месеца от датата на подписване на договора
Етап 2 – хранилище
Срок за изпълнение до 6 месеца от датата на подписване на договора

Срокът за представяне на офертите е до 20.07.2020 г., включително.

Офертите се изпращат с подпис и печат на електронната поща на КМНЦ
kmnc@bas.bg

Оценката на получените оферти ще бъде направена по следните показатели:
1. Срок за изпълнение;
2. Цена;

Лице за контакт:
Елка Златева
тел.: 0898 55 38 30

