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Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител за доставка 

  

Предмет на процедурата: “Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини и 

доставка и инсталация на софтуер необходими за подобряване на производствените процеси в 

ЗММ-Златоград АД” в изпълнение на проект „Подобряване на производителността и 

осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД““ 

Обособена позиция 3: Доставка и инсталация на Софтуер за инженерно проектиране - 1 лиценз 

Бенефициент: ЗММ Златоград АД 

 

Доставката е в изпълнение на проект „Подобряване на производителността и осигуряване на 

устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД”, административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.033-0005-C01, финансиран 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез ВОМР, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград, ИК 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ 

 

Минимални технически и/или функционални характеристики: 

 

наименование на 

актива (ДМА) 

коли-

чество 
минимални технически и/или функционални характеристики 

Софтуер за 

инженерно 

проектиране 

1 

лиценз 

Минимални технически характеристики: 

Създаване на 3D детайли; 

Създаване на 2D чертежи и спецификации; 

Директна работа с DWG файлове; 

Пълна двупосочна асоциативност между сглобената единица и 

детайлите в нея и пълна двупосочна асоциативност между 3D 

моделите и чертежите; 

Раздвижване и тестване на сглобени единици; 

Разпознаване на геометрични елементи в 3D модели; 

Възможност за изследвания на якостта на детайли; 

Включени стандартизирани библиотеки от скрепителни 

елементи, лагери, зъбни колела, профили и други елементи. 

Функционални характеристики: 

Търсене на данни по различни критерии като: наименование на 

документ или файл, съдържание на документа или атрибути, 

номер на обекта, описание, или текущ статус в работният поток 
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Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

(например: одобрен или в разработка) и други; 

Бърз достъп до проекти, спецификации и документация; 

Възможност за създаване на спецификации с различно 

съдържание; 

Управление, преглед и печат на документи в минимум 50 

файлови формата, като минимум трябва да има възможност за 

CAD файлове, офис документи и анимация; 

Управление на различни видове документи и процеси на 

одобрение. 

Включено обучение на минимум 1 служител – инженер на 

предприятието за минимум 3 дни.  

Допълнителни технически и функционални характеристики, 

предмет на оценка: 

Наличие на инструменти за базов анализ на флуиди, с които да се 

изчислява траекторията на преминаващите през всякакви 

детайли или сглобени единици вода и/или въздушни потоци. 

Вграден собствен CAM модул или еквивалент за управление на 

металорежещи машини с ЦПУ. 

Възможност за автоматично създаване на технологичните 

операции в CAM модула за обработване на детайлите. 

Създаване на управляващи програми за минимум 3-осни 

фрезови машини. 

Възможност за автоматично преизчисляване на 

инструменталните пътища при промяна на 3D модела. 

ВАЖНО: Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и 

нямат задължителен характер. Офертата на кандидат предложил софтуер без наличие на 

съответните допълнителни параметри, не може да бъде отстранявана на това основание. 

 

Изисквания към доставката: 

1. Срок на доставка: 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договор за доставка и 

инсталация с избрания Изпълнител. 

2. Софтуерът трябва да е придружен от Ръководство за потребителя на български или 

английски език. 

3. Правата върху лиценза на софтуера възникват от деня на подписване на окончателния 

приемо-предавателен протокол. 

4. Кандидатът следва да осигури обучение на 1 служител – инженер на предприятието. 

Разходите за обучението са изцяло за сметка на Изпълнителя и не следва да бъдат 

включвани в стойността на офертата. 
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