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 - софтуерни продукти по следните обособени позиции: Обособена
позиция 1: Софтуер за CAD моделиране - мрежов лиценз - 1 брой; Обособена позиция 2: Софтуер за симулация на база
крайни елементи - локален лиценз - 1 брой; Обособена позиция 3: САМ софтуер за фигурен разкрой и програмиране на
CNC машини за термично и струйно рязане на листови детайли - мрежов лиценз - 1 брой“, във връзка с изпълнение на
договор № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 - „Повишаване на ресурсната ефективност на „ЕЛИТ“ ООД чрез въвеждане на
иновативни технологични решения в производството“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020“
№
1

2

Наименование на актива

Количество

Обособена позиция 1:
Софтуер за CAD
моделиране - мрежов
лиценз

1 брой

Обособена позиция 2:
Софтуер за симулация на
база крайни елементи локален лиценз

1 брой

Технически и функционални характеристики
Минимални технически и функционални характеристики:
Моделиране, асемблиране, чертане, транслатори, инженерен справочник,
Keyshot рендерениг (или еквивалентно).
Минимални технически и функционални характеристики:
Моделиране с крайни елементи, симулация на структирните промени в
следствие на въздействия с интегриран солвър, пре- и постпроцесиране.
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Обособена позиция 3:
САМ софтуер за фигурен
разкрой и програмиране на
CNC машини за термично
и струйно рязане на
листови детайли - мрежов
лиценз

1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:
Фигурен разкрой и програмиране на CNC машини за термично и струйно
рязане на листови детайли.

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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