Въпроси и отговори към Техническите изисквания

Във връзка с постъпили въпроси към Техническите изисквания, приложение към покана от
Комисията за регулиране на съобщенията за участие в конкурс за изпълнение на дейност 7
„Информация и публичност” от проект „Развитие на информационна система „Лицензиране и
регистри” на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за
уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационната дейности с цел
предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите и
бизнеса” от ОПАК, финансиран от ЕСФ, даваме следната информация:
Въпрос: Изпълнителят ли ще подготвя текстовете за информационните книжки или ще бъдат
предоставени от възложителя?
Отговор: Възложителят ще предоставя проект на текстове, които следва да бъдат оформени в
информационни книжки от изпълнителя по одобрен от възложителя макет;
Въпрос: Какво ще бъде съдържанието на демонстрационните дискове, тъй като от това зависи
дали да са CD или DVD формат и дали е необходимо изработване на навигация? Изпълнителят
ли ще подготвя дизайна на обложката за дисковете?
Отговор: Съдържанието на дисковете ще представя информационната система и поради това
следва те да с по-голям обем. Изпълнителя ще подготви дизайна на обложката на дисковете.
Въпрос: С каква продължителност предвиждате да бъде всеки от семинарите (колко дни, колко
часа)?
Отговор: Семинарите ще бъдат в рамките на 1 ден с продължителност до 4 часа.
Въпрос: Изпълнителят ли ще подготвя програмата за семинарите?
Отговор: Възложителят ще определя програмата, а изпълнителя следва да подготви покани за
семинарите и да ги изпрати на определен брой участници от целевите групи по списък на
възложителя.
Въпрос: Има ли конкретни изисквания за това кои да са градовете, в които ще се провеждат
семинарите? Има ли конкретни изисквания към категорията на хотелите и към залите в тях?
Отговор: В градовете - Враца, Велико Търново, Бургас, Варна, Пловдив и Благоевград.
Последният семинар, който ще се проведе в София съвместно със заключителната
конференция на проекта ще се проведе. Залите да са в 4 звездни хотели.
Въпрос: Какъв максимален брой гости предвиждате да присъстват на всеки от семинарите?
Отговор: Максимален брой участници в семинар – до 70, на които не се поемат разходите за
командировъчни.
Въпрос: Възложителят ли ще осигури експертите - лектори за семинарите или ще трябва да
бъдат осигурени от възложителя? Съответно необходимо ли е да се предвидят хонорари за
тях? Необходимо ли е да се предвидят разходи за транспорт и командировъчни за лекторите?
Отговор: Възложителят ще осигури лекторите. Не е нужно да се предвиждат от изпълнителя
хонорари и разходи за командировъчни и транспорт.

