Caiet de sarcini
Servicii de programare şi de consultanţă software (hartă exhaustivă)
A. Scop
Prin intermediul proiectului #Neampornit, urmărim scopul de a crea o hartă exhaustivă a
destinațiilor, obiectelor și locurilor turistice, pentru a le promova în rândul cetățenilor și
pentru a contribui la popularizarea acestor servicii și locații.
B. Obiectiv
Pentru a atinge scopul propus, am setat următoarele obiective:
• Crearea unei hărți exhaustive cu posibilitatea de adăugare a punctelor noi;
• Crearea unei pagini de landing în care va fi integrată harta punctelor turistice,
unde utilizatorii vor avea posibilitatea să sugereze noi locații pentru a fi
adăugate;
• Asigurarea posibilității de a adăuga noi puncte pe hartă, în urma prelucrării
solicitărilor din partea utilizatorilor;
• Promovarea hărții în mediul online.
C. Abordare și sarcini
Solicitanții trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor sarcini, oferind soluții și
instrumente pentru atingerea obiectivelor, după cum urmează:
• Harta exhaustivă:
1. Crearea unei noi categorii #Neampornit pe hartă, cu posibilitatea de
adăugare a punctelor noi;
2. Dezvoltarea funcționalului care va permite analiza și sistematizare
locațiilor pentru categoria #Neampornit;
3. Pregătirea modulului hărții pentru integrarea acestuia pe pagina de
landing.
•

Pagina de landing
1. Crearea paginii de landing, programată în HTML;
2. Integrarea în versiunea web, atât pentru desktop, cât și în versiunile
mobile.

•

Modulul: Sugerează locație turistică
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2. Crearea unei pagini pentru redactare cu câmpuri suplimentare;
3. Adăugarea punctelor sugerate de utilizatori pe hartă.
•

Promovarea hărții
1. Asigurarea promovării proiectului pe audiențele publicului țintă.

D. Termeni și livrabile
Livrabile

Testare

Termen

Versiunea de demo

11 mai 2020 20 mai 2020

Versiunea finala

21 mai 2020 1 iunie 2020

Produsul final trebuie să fie furnizat într-un format, disponibil pentru adugarea punctelor
noi, inclusiv pentru promovarea și inserarea informațiilor.
E. Raportare
Tipul
Conținut
Format
/ Termen
Aaprobat
raportării
Limbă
Note
Rapoarte scurte privind Narativ
La
finele AI
săptămânale progresele săptămânale, Max.
1 fiecărei
blocajele
întâlnite
și pagini
saptămâni
recomandări
RO
Rapoartele trebuie adresate șefului Direcției promovarea imaginii țării pentru atragerea
investițiilor străine din cadrul Agenției de Investiții din Moldova, Irina Tolstousov pe
adresa: irina.tolstousov@invest.gov.md, precum și în copie la adresa oficială a AI:
office@invest.gov.md.
F. Operatorul economic
Oferta Financiară
Valoarea
estimativă
a
200 000,00 fără TVA
Contractului
Modalitatea de remitere a
Conform SIA RSAP
Ofertei
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Principalele competențe necesare pentru ofertant sunt:
• să dispună de experiență în domeniul IT (Map Service) minimă 5 ani.
• dispunerea de un grup de experți în dezvoltarea livrabilelor. Operatorul economic
este obligat să ofere lista persoanelor implicate (experiența în domeniu);
• experiența în elaborarea livrabelelor similare este dezirabilă.
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