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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител  

„избор с публична покана” с предмет: 

“Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА - параметричен CAD/CAM софтуер за проектиране и визуализиране на 

рекламни дисплеи от картон и велпапе - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - 

„Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ 

 

№ Наименование на актива Количество Технически и функционални характеристики 

1 Параметричен CAD/CAM 

софтуер за проектиране и 

визуализиране на рекламни 

дисплеи от картон и 

велпапе 

1 брой  

Минимални технически и функционални характеристики: 

 

Наличие на следните модули и възможности: 

 Модул за чертане и за създаване на собствени параметрични шаблони 

 Модул за 3D визуализация и онлайн прототипиране. Функционалности за 

визуализиране на различни изгледи и сечeния.  

 Модул за управление на производствени и прототипиращи машини. 

 Модул за проектиране на параметрични компоненти на рекламни дисплеи 

 Библиотека от параметрични шаблони на рекламни дисплеи от велпапе и 

други материали. 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики – предмет на 

оценка, но не са задължителни и не водят до отпадане на кандидата: 
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- наличие на модул за оптимизиране разкроя на материала при производство 

на рекламни дисплеи и намаляване на отпадъка; 

- наличие на модул за обработка на информация необходима на системата за 

ценообразуване; 

- наличие на модул за проектиране на контра биговащи подложки; 

- наличие на модул за проектиране на щанц форми; 

- наличие на модул за проектиране на отпадни форми; 

- наличие на модул за съхраняване и обработка на документация свързана с 

производството на опаковки и рекламни дисплеи; 

- възможност за интеграция на продукта с програмата Adobe Illustrator, 

която е основна програма за предпечатна подготовка на Възложителя; 

- наличие на версия на софтуера за инсталация на PC и MAC операционна 

система, позволяваща ползването на интеграция с основна програма за 

предпечатна подготовка на Възложителя - Adobe Illustrator; 

- възможност за интернет базирано 3D параметрично преоразмеряване на 

кутии. Софтуерът да дава достъп на клиенти на фирмата до тези 

функционалности през сайта на фирмата. 

  

 С оглед спазването на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ към минимални технически и функционални 

характеристики, където е записана информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент 

или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти в 

процедурата, след посочването и се добавят думите „или еквивалентно“. Оценителите ще допуснат и оценят предложени от 

кандидат по-добри характеристики по съответната обособена позиция.  
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