ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1092-C01 ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Доставка на
дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и специализирано ИКТ
оборудване и дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер, свързан с ИКТ
оборудването, съгласно Техническата спецификация“, както следва: Обособена позиция 1 - Струг с
ЦПУ - 10 бр.; Обособена позиция 2 - Специализиран софтуер за инженерно 3D проектиране и
създаване на 2D чертежи и спецификации - 2 бр.; Обособена позиция 3 - Специализиран софтуер за
мрежово лицензиране на софтуер за инженерно проектиране - 1 бр.; Обособена позиция 4 Специализиран софтуер - САМ система за управление на стругови машини - 1 бр.; Обособена
позиция 5 - Плотер - 1 бр.; Обособена позиция 6 - Файлов сървър – 1 бр.; Обособена позиция 7 Персонални компютърни - работни станции - комплект с монитор – 2 бр.
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Разяснения от ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД

Дата на разясненията от ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД: 25 април 2016 г.
1.
За софтуера може ли да ми кажете кой е този 1. Въпросният документ „ЕО Декларация за съответствие на съответния/ите продукт/и,
документ, който е част от търга: „ЕО Декларация за отразяваща/и всички приложими за продукта Директиви и приложени хармонизирани
съответствие
на
съответния/ите
продукт/и, стандарти в съответствие с изискванията на Регламент 765/2008 и Решение 768/2008 на
отразяваща/и всички приложими за продукта Европейския съюз – оригинал или копие, заверено от кандидата” се отнася само и
Директиви и приложени хармонизирани стандарти в единствено за хардуерните средства. В тази връзка, ако се запознаете с всички документи
съответствие с изискванията на Регламент 765/2008 и по търга, включително с Офертата, ще видите, че такъв документ не се изисква за софтуера.
Решение 768/2008 на Европейския съюз – оригинал
или копие, заверено от кандидата”.
2. Цялостния проект предвижда свързването в мрежа на компютърни ресурси с машини с
2.
По обособена позиция 3 „Специализиран ЦПУ (изграждане на CAD-CAM система за управление на технологичните мощности).
софтуер за мрежово лицензиране на софтуер за Това води до необходимостта от трансфериране на определени фиксирани лицензи (за
инженерно проектиране”, може ли по-подробно какво работа на един специалист на точно определено работно място) към мрежови – за работа с
имате на в предвид? Какъв е типа софтуер, който е конкретен лиценз (конкретен специалист) от различни работни места. Например – работа
заложен по тази позиция?
от работното място на определен конструктор и работа на същия конструктор от работно
място на конкретна машина с ЦПУ.
Изискванията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПИК не позволява точно
определяне на типа (марката) на софтуера, за да не се дискриминират останалите
потенциални доставчици.
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