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1 Dokumentum célja

Jelen dokumentum célja, hogy Ajánlattevők számára rögzítse az Állami Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala EFOP-1.8.t-VEKOP/15. azonosító számú

„Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó

„Portálfejlesztés” közbeszerzéshez tartozó portál fejlesztői feladatokat és Ajánlatkérő által elvárt

együttműködés lT szakmai kereteit. A műszaki leírás az eddigi Ajánlatkérői tapasztalatok,

Ajánlatkérői intézményi igények, a „Komplex népegészségügyi szűrések” projekt szakmai

követelményei alapján elgondolt portál fejlesztési tevékenységeket mutatja be és rögzíti

Ajánlattevök számára. A nyertes Ajánlattevőnek — a népegészségügyi szűrési portál fejlesztőnek —

minden előírt feladat szabályszerű ellátásért felelősséget kell vállalnia a jelen eljárás

eredményeként kötendő vállalkozói szerződés alapján.

2 A feladatvégzés céljai, tevékenységek

A feladatvégzés célja, hogy a népegészségügyi szürések szakmai elvárásainak megfelelően

Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzés eredményeképpen valósuljon meg a népegészségügyi

szűrések információs portál fejlesztése és bevezetése.

Az előző bekezdés figyelembevételével a közbeszerzés taxatív céljai (nyertes Ajánlattevő által

elvégzendő pontos feladatok minden esetben az időszaki megrendelésekben definiáltak szerint

értendőek):

1. Kialakításra kell, hogy kerüljön egy olyan internet portál felület (webes információs

portál), mely további elektronikus kommunikációra biztosít lehetőséget a

népegészségügyi szűrések releváns szereplői között. Cél egy olyan szerkesztőségi

rendszer segítségével működtethető portál kialakítása, mely könnyen kezelhető,

karbantartható az informatikához kevésbé értő szakmai kollégák számára is;

2. Az időszaki megrendelésekben folyamatosan, az igényeknek megfelelően definiált

feladatok minőségi és mennyiségi megvalósítása, az aktuális „Feladatlista_sablon.xlsx”

szerint;

3. A népegészségügyi szűrések népszerűsítéshez szükséges közösségi és tájékoztató

felület kialakítása. Ez a portál lesz az elsődleges kommunikációs csatorna Ajánlatkérő
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és a célcsoport (p1.: háziorvosok), közvetett célcsoport (leszűrt emberek) és a projekt

által érintettek (összes szűrendő ember) között;

4. Az EFOP-1.8.1.-VEKOP/15. azonosító számú projekt és az intézmény (Országos

Tisztifőorvosi Hivatal) egységes megjelenési arculatát figyelembe véve a komplex

népegészségügyi szürésekhez illeszkedő szakmai portál kialakítása;

5. A népegészségügyi szűréseket fókuszba helyező, a www.antsz.hu-hoz illesztett,

beágyazott portál létrehozása, amelyen a lakossági tájékoztatás mellett a szakmának

szóló információk is hangsúlyosan jelenhetnek meg;

6. Az infokommunikációs akadálymentesítéssel tekintetében a megvalósítandó

népegészségügyi szűrési portálnak támogatnia kell a tartalmak speciális

megjelenítését, együtt kell tudni működnie a különböző felolvasó szoftverekkel.

Figyelembe kell vennie a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által

összeállított szempont rendszert, valamint a W3C ajánlásokat is. A speciális, nagy

kontrasztú megjelenítés mellett a népegészségügyi szűrési portálnak támogatnia kell a

cikkek betűméretének kliens általi egyedi beállítását.

3 Teljesítési határidő

A jelen műszaki leírásban — és az időszaki megrendelésekben — foglalt nyertes Ajánlattevő által

elvégzendő valamennyi feladat véghatárideje:

- a szerződéskötéstől számított legfeljebb 6 hónap.

Az egyes feladatok szerinti részteljesítésekre vonatkozó feltételeket a szerződéstervezet

tartalmazza.

4 Szükséges portál fejlesztői időráfordítás

Jelen közbeszerzés keretében Ajánlatkérő által igényelt, nyertes Ajánlattevői időráforditás

összesen: 189 szakértői embernap.
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5 A népegészségügyi portál fejlesztői munka működési területei

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a főbb Ajánlattevő által végzendő feladatcsoportokat,

amelyek Ajánlatkérő Számára külső tevékenységként hozzáadott értéket jelentenek a közbeszerzés

eredményeképpen létrejövő népegészségügyi szűrési portál fejlesztése során.

Főbb feladatok — a pontos feladatokat minden esetben az időszaki

tartalmazzák:

1. OTH portál (www.antsz.hu) kiterjesztése a népegészségügyi szűrések tekintetében;

2. Egysége5 intézményi (OTH) és projekt (EFOP-1.8.1.-VEKOP/15) arculat figyelembe

vételével a népegészségügyi szűrési portál megvalósítása;

3. A népegészségügyi szűrési portál scope megtervezésében aktív részvétel, portál

megvalósításhoz kapcsolódó IT szakmai tanácsadás;

4. Népegészségügyi szűrési portál működéséhez szükséges alapszoftver (operációs

rendszer, webszerver, stb.) és hardver (processzor, memória, merevlemez,

sávszélesség, stb.) erőforrások meghatározásához lT szakmai segítségnyújtás;

5. A népegészségügyi portál rendszer fejlesztése során tartott szakmai és IT

megbeszélések teljes körű dokumentálása, emlékeztetők készítése;

6. A népegészségügyi portál beüzemelése (telepítés, komponens paraméterezés, stb.) az

intézményi infrastruktúra teszt portál környezetében, éles telepítő csomag

előkészítése a belső szabályozásnak megfelelően és éles telepítésben való

segítségnyújtás;

7. Népegészségügyi portálhoz kapcsolódó informatikai kockázatok azonosítása,

megoldására javaslattétel;

8. Népegészségügyi portál integráció kialakításának követése;

9. Portál fejlesztés tesztelésének belső fejlesztői szintű teljes körűségének biztosítása;

10. Adatgazdagítási (migráció) folyamat megfelelőségének segítése, nyomon követése;

11. Ajánlatkérő igényeinek megfelelő a népegészségügyi portálhoz kapcsolódó tan .mr
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oktatások megtartása (amennyiben szükséges) a portál:

12. Tartalom frissítést végző szakmai felhasználóknak (szakmai adminisztrátorok);

13. Informatikai működéséért felelős alkalmazás üzeme tető kn e k (OTH Informatikai

Főosztály szakemberei)

14. Dokumentáció termékek elkészítése, frissen tartása, különös tekintettel az

adminisztrátori és üzemeltetési kézikönyvre.

6 Dokumentálási feladatok, fejlesztett termékek

Jelen fejezet Ajánlatkérő által előzetesen elvárt dokumentumokat, fejlesztett termékeket

tartalmazza. Nyertes Ajánlattevő által elkészítendő termékeket Ajánlatkérő minden esetben az

időszaki megrendelésekben definiálja pontosan.

6.1 Követelményj egyzék dokumentum

A dokumentum minimálisan elvárt tartalmi elemei:

1. Terminológia (szűrés szakmai, IT);

2. A népegészségügyi szűrési portál működési folyamatainak (elméleti és/vagy gyakorlati

folyamatok) logikai leírása ábrával, annak szöveges kifejtésével;

3. A portállal szemben támasztott hardver, alapszoftver, liszensz, informatikai,

funkcionális, nem funkcionális és egyéb követelmények meghatározása;

4. Rendszer-architektúra leírása;

5. Jogosultságok leírása.

6.2 Népegészségügyi szűrési portál

A követelményeknek megfelelően megvalósított népegészségügyi szűrési portál.

6.3 Portál üzemeltetői, adminisztrátori oktatási segédletek

Üzemeltetői oktatásnak a következőkre mindenképpen ki kell térnie:

1. A rendszer üzemeltetési környezete;
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2. Naplófájlok helye;

3. Konfigurációs paraméterek kezelése.

Adminisztrátori oktatásnak a következőkre mindenképpen ki kell térnie:

1. Portál szerkesztéshez kapcsolódó adminisztrátori feladatok;
7)

2. Adminisztrációs napló fájlok kezelése.

6.4 Portál telepítési kézikönyv

A dokumentum minimálisan elvárt tartalmi elemei:

1. Fogalomszótár;

2. Felhasználói szerepkörök és jogosultságok;

3. Telepítési leírások;

4. Üzemeltetési feladatok;

5. Paraméterek értéke, helye, működése;

6. Elérhetőségek (nem várt hiba esetén értesítendő személyek).

7 Rendelkezésre állás keretei

Ajánlattevő — a népegészségügyi portál fejlesztésért felelős — vállalja Ajánlatkérő támogatását

a tevékenysége végzése alatt mind helyszíni, mind pedig távoli munkavégzés keretében.

A fejezet további pontjai a rendelkezésre állás alapvető szabályait tartalmazzák.

7.1 Rendelkezésre állás időablaka

Ajánlattevő rendelkezésre állása (helyszíni és távoli) az OTH munkarendjével megegyező

időszakban igényelhető, azaz munkanapokon 8:00-17:00-ig.

7.2 A portál fejlesztési feladat igénylésének és rögzítésének menete

Ajánlattevői személyes rendelkezésre állás, Illetve helyszíni munkavégzés bármely portál

fejlesztéssel (lásd tevékenységek fejezet) összefüggő feladattal kapcsolatban lehetsé
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Ajánlatkérő által kért és megjelölt helyszínen. A megbeszélésekre előzetesen egyeztetett és

elfogadott időpontokban kerülhet sor, melyeket a megbeszélés szervezője rögzít (e-mail, Outlook

naptár bejegyzés).

7.3 Előre ütemezett megbeszélések

Előre ütemezett megbeszélések vonatkozásában az alábbi megbeszéléseken kötelező

Ajánlattevői személyes jelenlét:

1. Részteljesítési időszakok végén és végteljesítéskor.
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