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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

 
 

По процедура открит избор с предмет: 
 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер по проект: 
BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001” 
 
Обособена позиция 1: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на Роботизирана заваръчна система с две 
работни зони.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. Роботизирана заваръчна система с две работни зони  брой 1 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на актива Минимални технически и функционални характеристики 
1. Роботизирана заваръчна 

система с две работни зони 
- възможност за заваряване в две работни зони; 
- заваръчен робот с обхват на  работна зона  min. 1 800 мм в 

радиус - 1 бр.; 
- синергичен заваръчен апарат за МИГ/МАГ заваряване -

  min. 400 А с телоподаващ модул и водно охлаждане на 
заваръчния бренер; 

- бренер с  водно охлаждане 500 А - 45 гр.; 
- минимален брой оси на системата - 8 (в т.ч минимален 

брой оси на робота - 6 оси); 
- едноосен позиционер min. 500 кг. - сервозадвижен - 2 бр.; 
- опорно лагерно тяло за 1-осен позиционер 500 кг. -  2 бр.; 
- софтуер на роботизираната система за следене на шева; 
- софтуер на роботизираната система  за откриване на шева; 
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-  почистваща станция за МИГ-бренер; 
- сензорна система за безопасност (2-зони); 
- кабел- маса за непрекъсната ротация - 600 А- 2 бр.; 
- защитни паравани - 2 бр. с размери 2 000 х 2 070 мм. 

 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на актива Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. Роботизирана заваръчна 
система с две работни зони 

- антропоморфен робот с минимум 6 контролирани оси 
- интегриран шлаух пакет от 4-та до 6-та ос и централен 

отвор на китката Φ 50 мм 
- минимален хоризонтален обхват на робота 1800 мм в 

радиус 
- възможност за работа на 360 градуса с непокрита зона 

по-малка от 30 градуса  
- максимална товароподемност на върха на робота – най-

малко 10 кг. 
- Релсов път 1 метър за насрещно лагерно тяло – 2бр. 
- софтуер на робота за високочувствителна защита 
- едноосен позиционер с централен отвор – 2 бр. със 

следните минимални параметри: 
- товароподемност – минимум 500 кг. 
- инерция на товара 350 кг/м2 
- максимална скорост на ротация – 125 

градуса/секунда 
 

4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 
Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
Време за реакция при повреда – най-много 2 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
Време за отстраняване на повредата и осигуряване на сервизен инженер при 
необходимост – най-много 120 часа след подаване на сигнал за повреда. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
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Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 2: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Специализирана заваръчна маса.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. Специализирана заваръчна маса брой 2 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на 
актива 

Минимални технически и функционални характеристики 

1. Специализирана 
заваръчна маса 

- размер на заваръчните маси 1 200 х 2 400 мм; 
- крака с регулируема височина; 
- скала за бърза и лесна настройка; 
- отвори за фиксиране по плота с диаметър ф16,0 мм 
- плазмено-нитрирано покритие 
- Комплект приспособления за фиксиране на детайлите към 

масата както следва: 
- стяги 90 градуса мин. 16 бр.; 
- болтове мин. 48 бр.; 
- 8.стопери мин. 12 бр; 
- прав ъгъл на 90 мм мин. 12 бр.; 
- стяги 45/90 градуса мин. 8 бр. 
- призми мин. 8 бр. 
- прав ъгъл на 25 мм мин. 12 бр. 
- прав ъгъл на 300 мм мин. 4 бр. 
- прав ъгъл на 500 мм мин. 2 бр. 
- прав ъгъл на 500 мм (ляв и десен) мин. 2+2 бр. 

 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на актива Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. Специализирана заваръчна 
маса 

- Дебелина на плота – най - малко 20 мм 
- Покритие с повишена защита срещу заваръчни пръски и 

устойчивост срещу износване 
- Наличие на измервателна скала 
- Предпазни завеси и локални аспиратори 

 
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
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Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 3: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя МИГ/МАГ заваръчен апарат.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. МИГ/МАГ заваръчен апарат брой 2 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на 
актива 

Минимални технически и функционални характеристики 

1. МИГ/МАГ заваръчен 
апарат 

- Миг/Маг заваръчен апарат 400А при ПВ минимум 380 А на 
100% при 40 градуса околна среда;  

- бренер с  водно охлаждане; 
- отделно телоподаващо  устройсво;  
- транспортен модул; 
- заваръчна горелка 4,5 М 

 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на 
актива 

Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. МИГ/МАГ заваръчен апарат - Клас на защита IP23C 
- Коефициент на мощност – 0,9 
- КПД- 87 % 
- Захранване: 400V -15 % / +20 % 
- Номинална мощност при 80 % - 18,5 КVA 
- Максимално заваръчно напрежение 46 V 

 
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
Време за реакция при повреда – най-много 2 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
Време за отстраняване на повредата и осигуряване на сервизен инженер при 
необходимост – най-много 120 часа след подаване на сигнал за повреда. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
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5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 4: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал 
(абкантпреса).” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса) брой 1 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на актива Минимални технически и функционални 
характеристики 

1. CNC преса за огъване на листов 
материал (абкантпреса) 

- работна дължина (дължина на огъване) най - 
малко 2 000 мм; 

- сила на огъване – min. 600 KN; 
- полезна височина на огъване – min. 340 мм; 
- задни ограничители със CNC управление; 
- пневматична система за бързо захващане на 

горните инструменти; 
- захващане на инструментите тип WILA 
- опорна конзола/помощно съоръжение при 

огъване на големи и тежки детайли 
 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на 
актива Допълнителни технически и функционални характеристики 

1. CNC преса за огъване на 
листов материал 
(абкантпреса) 

- 4 оси за движение X, Y,R, Z1-Z2 
- Скорости: 

по Y-ос 
бърз ход           - 200 мм/сек. 
работен ход     - 10-20 мм/сек. 
обратен ход       - 180 мм/сек. 
X-ос                  - 500 мм/сек.                                                       
R-ос                  - 250 мм/сек. 

- Свободно преминаване между колоните минимум 1740 мм 
- Автоматично регулиране на системата за бомбиране за 

компенсиране податливостта на масата и притискащата греда с 
цел еднакъв ъгъл по цялата дължина на огъване. 

- Защита на работната зона със светлинна бариера 
- Комплект горни инструменти (изрязани) за цялата работна 

дължина на машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  
за огъване на детайли с голяма дълбочина със следните 
параметри: 

височина H=220 мм 
радиус на огъване = R1 
ъгъл 86˚ 
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- Комплект горни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=220 мм 
радиус на огъване = R1 
ъгъл 28˚ 

- Комплект горни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=220 мм 
радиус на огъване = R8 
ъгъл 60˚ 

- Комплект горни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
радиус на огъване R15 

- Комплект долни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
ширина на канала 16 мм 
ъгъл 30˚ 
радиус R 1,6 

- Комплект долни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
ширина на канала 8 мм  
ъгъл 30˚ 
радиус R 1 

- Комплект долни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
ширина на канала 24 мм  
ъгъл 80˚ 
радиус R 2,5 

- Комплект долни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
ширина на канала 60 мм  
ъгъл 80˚ 
радиус R 5 

- Комплект долни инструменти за цялата работна дължина на 
машината, разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за огъване 
на детайли със следните параметри: 

височина H=100 мм 
ширина на канала 40 мм  
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ъгъл 80˚ 
радиус R 5 

- Комплект инструменти за цялата работна дължина на машината, 
разделени на секции от 25 мм до 500 мм  за оформяне на фалц 
със следните параметри: 

височина H=100 мм 
 

4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 
Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 5: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина за разкрояване на 
листов материал.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. Хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал брой 1 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на актива Минимални технически и функционални 
характеристики 

1. Хидравлична гилотина за 
разкрояване на листов материал 

- дебелина на рязане на въглеродни 
(конструкционни) стомани – най-малко 10.0 
мм; 

- дебелина на рязане на неръждаеми стомани – 
най-малко 6.0 мм; 

- работна ширина на масата – най-малко 3 000 
мм; 

- автоматично позициониране на задния 
ограничител по зададен размер; 

- възможност за задаване на работните ходове; 
- възможност за избор на дължината за рязане; 
- възможност за избор и регулиране на ъгъла на 

рязане. 
 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на актива Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. Хидравлична гилотина за 
разкрояване на листов материал 

- CNC управление  
- пневматични опори за поддържане на ламарините при 

рязане на тънка листова ламарини 
- автоматичен избор на ъгъла на рязане спрямо 

дебелината и типа на ламарината от 0,5 ˚ до 2,0 ˚ 
- хидравлични притискачи на ламарината при рязане – 

най-малко 15 бр.  
- мощност на електромотора задвижващ ограничителя – 

най-много 0,37 kW 
- маса с лагери за лесно плъзгане на листовата ламарина 
- линеал, разграфен най-малко до 1 метър 
- два предни упора за придържане на ламарината 
- предни и задни предпазни светлинни бариери 
- просвет в страниците минимум 350 мм за рязане на 

ленти с по-голяма дължина 
- брой удари в минута – 12-18 удара 
- дължина на машината заедно с ел.таблото не повече от 
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3910 мм 
 

4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 
Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
Време за реакция при повреда – най-много 4 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
Време за отстраняване на повредата и осигуряване на сервизен инженер при 
необходимост – най-много 120 часа след подаване на сигнал за повреда. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 6: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Пневматичен ъглошлайф.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. Пневматичен ъглошлайф брой 2 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на 
актива 

Минимални технически и функционални характеристики 

1. Пневматичен 
ъглошлайф 

- минимална мощност – 900 W 
- минимални обороти на машината на празен ход - 12 000 

оборота/минута 
- максимален диаметър на абразива – 125 мм 
- максимална консумация на сгъстен въздух – 1.5 

литра/минута 
- минимално работно налягане – 6 bar 

 
3. Допълнителни технически и функционални условия 

 

№ Наименование на 
актива 

Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. Пневматичен ъглошлайф - Стартиране на машината - лостово 
- Тегло на машината – максимум 2,5 кг. 
- Пневмо-подготвителна група към всяка машина: 

 Присъединителен размер на вход/изход:   1/2” 
 Максимален дебит: 2000  литра/минута или повече 
 Максимално работно налгане: 8.0 bar или повече 
 Възможност за регулиране на изходящото налягане  
 Филтър за отнемане на твърди частици: до 5 микрона 

включително 
 Спирални маркучи 11x16 мм/9 метра комплект с бързи 

връзки 
 
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
Време за отстраняване на повредата – най-много 120 часа след подаване на сигнал 
за повреда. 
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Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 7: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор за сгъстен въздух.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. Винтов компресор за сгъстен въздух брой 1 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на актива Минимални технически и функционални характеристики 
1. Винтов компресор за сгъстен 

въздух 
- минимално работно налягане Р=10 bar 
- минимален дебит на изхода от компресора 1,7 m3/min 

(1700 лит/мин) 
- компресора следва да осигурява следните свойства на 

сгъстения въздух: 
- безпрашност – максимална гъстота на 

частиците – 10 мг/м3 
- максимален размер на частиците 40 микрона 
- без кондензат – охладен на + 3˚ С 
- без масла – максимално маслено съдържание 5 

милиграма/м3 
 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на 
актива 

Допълнителни технически и функционални 
характеристики 

1. Винтов компресор за 
сгъстен въздух 

 Цялото оборудване да бъде монтирано върху ресивер с обем 
500 литра 

 
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и 
подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранцията включва: 
Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието. 
Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване 
на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или 
отделни негови части, и/или модули. 
Време за реакция при повреда – най-много 2 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
Време за отстраняване на повредата и осигуряване на сервизен инженер при 
необходимост – най-много 120 часа след подаване на сигнал за повреда. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното 
оборудване – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното 
обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
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5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
 
 

6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на оборудването. 
 

7. Други 
Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано 
(гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при  
подписване на финален приемо-предавателен протокол).   
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на оборудването. 
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Обособена позиция 8: 
„Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя лицензи на CAD система за 3D 
инженерно проектиране и конструиране на крайни изделия.” 
 

1. Количество 
 

№ Наименование на актива мярка количество 
1. CAD система за 3D инженерно проектиране и конструиране 

на крайни изделия 
брой 

лицензи 
2 

 
2. Минимални технически и функционални характеристики 
 

№ Наименование на актива Минимални технически и 
функционални характеристики 

1. CAD система за 3D инженерно проектиране и 
конструиране на крайни изделия 

- възможност за работа с листов 
материал; 

- работа с DWG формат; 
- създаване на 3D детайли; 
- създаване на 2D чертежи; 
- заварени конструкции; 
- инструментална екипировка; 
- създаване на сборки; 
- якостни симулации за детайли; 
- стандартни библиотеки със 

скрепителни елементи. 
 
3. Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

№ Наименование на 
актива Допълнителни технически и функционални характеристики 

1. CAD система за 3D 
инженерно проектиране и 
конструиране на крайни 
изделия 

- Наличие на средства за преминаване от обемни тела към листови 
обвивки или тяхното обличане в листов материал.  

- Автоматично генериране на разгъвките на изделията от листов 
материал и възможност за директен експорт към съответния тип 
машина за обработка на листов материал.  

- Моделиране на заварени конструкции – възможност за избор на 
използваните профили от стандартизирани библиотеки и 
автоматизирано създаване на конструкцията в 3D, като цялата 
информация да се съхранява в един документ. 

- Интуитивно и автоматизирано добавяне на допълнителни 
елементи към вече създадената конструкция.  

- Aвтоматизирано създаване на таблица на дължините на 
използваните в конструкцията профили, осигуряване на 
двупосочна асоциативност между 3D моделите и таблицата на 
дължините в чертожната документация – при промяна на 3D 
моделите, промените да се отразяват в таблицата и обратно. 

- Интегрирана среда за проектиране на изделия съставени от 
заварени конструкции и листов материал в режим на работа с 
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много тела. 
- Двупосочна асоциативност между сглобената единица и 

детайлите в нея  (автоматично отразяване на промените от 
детайлите към сглобената единица и обратно); 
Двупосочна асоциативност между 3D моделите и чертежите 
(автоматично отразяване на промените в двете 
посоки).Емпирични зависимости и взаимно унаследяване на 
форми между отделните детайли и двупосочно между детайлите и 
сглобената единица; автоматично отразяване на промените от 3D 
моделите в чертежите и обратно. 

- Автоматично генериране на пълни и асоциативни спецификации 
на изделията – при нанасяне на промени в сглобената единица да 
се променя и спецификацията, и обратно. 

- Възможност за калкулация на себестойността на изделията от 
листов материал - калкулиране и проследяване себестойността на 
проектираните изделия, като се отчита цената на материалите, 
механичните обработки и др.  

- Наличие на средства за базов анализ на флуиди, с които да се 
изчислява траекторията на  преминаващите през детайл или 
сглобената единица вода или въздушни потоци. 

 
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Срок на гаранционна  поддръжка – най-малко 12 месеца след въвеждане в 
експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол. 
Гаранционната поддръжка включва: 
Получаване на нови версии и сервизните пакети за периода на гаранционната 
поддръжка. 
Достъп до секцията за поддръжка на интернет страницата на производителя. 
Консултации по телефон, имейл или на място при клиента. 
Безплатен опреснителен курс при преход към новата версия. 
Време за реакция при повреда – най-много 6 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
Време за отстраняване на повредата – най-много 24 часа след подаване на сигнал за 
повреда. 
 
Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставения 
софтуер – обект на допълнително споразумение. Следгаранционното обслужване 
започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 
 

5. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата: 
 
Доставчикът е длъжен да предостави софтуера с техническа 
спецификация/технически паспорт и ръководство за експлоатация на Български 
език. 
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6. Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на 
интелектуални продукти: 
 
Два безсрочни лиценза за ползване на софтуера. 
 

7. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
 
Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата 
за работа със софтуера. Стойността на обучението не може да бъде включвана в 
стойността на софтуера. 
 

8. Други 
 
Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка,  приемане 
и въвеждане в експлоатация на софтуера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


