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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
ПРОЦЕДУРА: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.008-1161-C01 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД 
адрес: гр. Варна, м-ст „Св. Никола”,  
ул. Янаки Богданов 9 вх.Б партер (УПИ VII-230) 
e-mail: elit@elitps.net  
Лице за контакт: Величка Радулова 
Тел.: 052/ 391 101 
 

 
На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г.,  

ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД оповестява публично съобщение  
за набиране на ценови предложения 

 
 
Предмет: Доставка, инсталиране и внедряване на Софтуер за управление на човешките 
ресурси (1бр.) 
 
Описание на доставката: Доставеният, инсталиран и внедрен Софтуер за управление на 
човешките ресурси (1бр.) следва да има следните минимални функционални характеристики: 

• Наличие на единна платформа и електронна база данни, включваща досиета на всички 
служители на всички нива  

• Досието на всеки служител да включва: лични данни за служителя; изисквания; 
функции (задължения и отговорности); оценки от оценяване и атестиране. 

• Възможност за създаване на индивидуален профил на всеки служител, чрез който той 
да има достъп до досието си и до насочената към него адмистративна и 
организационна информация от работни процедури, инструкции, правила, 
законодателство и др. 

• Служители на ръководна длъжност да имат достъп до досиетата и оценките от 
оценяване и атестиране и на пряко подчинените им служители 

• Служители, определени за оценяващи, да имат възможност да въвеждат оценките по 
списък на служители с избор на оценяваната функция (задължение и отговорност) и 
по списък функции (задължения и отговорности) с избор на оценявания служител 

• Възможност за създаване и разработване на работни процедури и разпределяне на 
конкретни задачи към служителите, участващи в тях 

• Възможност за насочване на информация към служителите относно изисквания по 
националното трудово законодателство и с изпълнението на правила, наредби и 
инструкции, касаещи съответната длъжност 
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• Поддържане на образци на изисквания и функции (задължения и отговорности) на 
длъжности, които да могат да бъдат използвани при конфигуриране на нови професии 
и длъжности 

• Възможност за планиране на обучения и процедури по оценяване на изпълнението на 
функциите на длъжността (задължения, отговорности и компетенции)  

• Възможност за провеждане на процедура по оценяване и атестация в рамките на един 
работен ден 

• При провеждане на оценка да има възможност за оценяване по специфична за всяко 
изискване или функция скала на оценяване 

• Възможност за разпределение към длъжностите на основните функции на 
управлението на различни управленски нива, съобразно управляваните сфери или 
области на дейност 

• Възможност за определяне на рейтинг/тежест на ръководните длъжности според 
разпределението на функцииите на управление, нивата на управление и сферите или 
областите на управление. 

След доставка, инсталиране и внедряване на софтуера се подписва приемо-предавателен 
протокол. 
 
Поддръжка и предоставяне на актуализирани версии на софтуера: минимум 12 месеца 
 
Място на изпълнение на доставката: гр. Варна 
 
Срок за изпълнение на доставка, инсталиране и внедряване на софтуера: до 90 календарни 
дни  
 
Начин на плащане: Финално плащане в размер на 100% от общата цена след подписан 
приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 
 
Прогнозна стойност: 14 000,00 лв. без ДДС 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценовите си предложения на имейл: elit@elitps.net 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 16.08.2017г., 23:59 
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