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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: подготовка на проект за „Иновативна система за вземане на решения
при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество
на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за
висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е
„АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”
I.

Предмет:

Услуги по създаване и поддържане на интернет страница на Оперативната група във
връзка с изпълнение на дейности по проект „Иновативна система за вземане на
решения при полски култури и консервационно земеделие" по Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за
сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16
„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
II.

Описание:

Услуги по създаване и поддържане на интернет страница на Оперативната група
Включени услуги:
I. Изработка на интернет страница
 Индивидуален дизайн
 Мобилна версия / Адаптивен уеб дизайн
 Заглавна страница и минимум 10 вътрешни подстраници
 Неограничен текст
 Форма за контакти
 Версия на чужд език – английски
II. Поддържане на интернет страницата за 34 месеца.
 Следене на правилната работа на сайта и готовност за
отстраняване на потенциални проблеми /бъгове, атаки, разпадане
на връзки и др./
 Осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят и
подходящо дисково пространство.
 Периодично правене на копия на сайта






Следене и промяна на определени секции от кода на сайта при
обновяване на използваните програмни версии
Обновяване на съдържанието
Оптимизиране на сайта
Домейн и хостинг

Цената за поддръжка следва да се посочи на месечна база.

