Съобщение за набиране на ценови предложения
На вниманието на всички производители и доставчици.
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване
на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
моля, да представите вашите ценови предложения за изпълнение на:
Дейност: Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на
човешките ресурси по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване на условията
на труд в ПЛАСТФОРМ ООД"
Описание на дейността:
1. Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси.
Специализираният софтуер ще бъде съвместим с разработената Стратегия за развитие на човешките
ресурси и организацията на труда в ПЛАСТФОРМ ООД.
2. Лицензиране на специализирания софтуер с право на придобиване
Обхватът на услугите по внедряване да бъде изготвен на базата на идентифицираните потребности на
предприятието и добрите практики в управлението на човешките ресурси. С внедряването на различни
функционалности на Модул Персонал и ТРЗ, системата да предвижда въвеждане на данни за
семействата на служителите, отчитане на отработеното време базирано на работни календари с
възможности за дефиниране на различни модели на изчисление на определени групи служители и
работници с възможности за отчитане на различни гъвкави форми на заетост. Системата да дава
възможност за въвеждане на информация и следене на придобитите квалификации на служителите,
вкл. със срок на валидност на всяка от тях. Функционалността на система да позволява и следене на
ползваните от работници и служители специално работно облекло и лични предпазни средства. Да
бъдат заложени дефинирани функционалности, които да позволяват лесната им промяна, която да
отговаря на конкретните нужди на фирмата за управление на човешките ресурси. Да има и
функционалност за следене в модул на кандидати за работа с цялата нужна за целта информация за тях
(с оглед извеждане на последващи справки) и съхраняване на посочената информация за неопределено
време, с цел улесняване на подбора на кандидатите за работа и назначаването им във фирмата.
Внедряването на специализираният софтуер за управление на човешките ресурси да доведе до
поддържането на информация свързана с човешките ресурси в единна база данни и произичащите от
това ползи по отношение на нейното съхранение, анализ и управление и до значително повишаване
ефективността на системата за управление на човешките ресурси.
Срок за изпълнение на дейността:
6 месеца от датата на подписване на договор, но не по- късно от срока на изпълнение на проект:
BG05M9OP001-1.008 -1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД" 13.06.2018 г.
Място на изпълнение на услугата:
„ПЛАСТФОРМ” ООД,
гр.Габрово,5300
ул.”Бодра смяна”№21
Прогнозна стойност:
24 000.00 лв. без ДДС
Изисквания:
В Ценовото предложение
кандидатите да
оферират: тест период
след внедряването на
специализирания софтуер, обучение на служители
на ПЛАСТФОРМ ООД за работа със
специализирания софтуер, гаранционна поддръжка, след лицензиране на специализирания софтуер с
право на придобиване
Ценовите предложения се представят в „ПЛАСТФОРМ” ООД в срок до 31.10.2017 г.

