
                              

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА
ПРОЦЕДУРАТА

1. Обект на процедурата:
„Доставката  и  внедряване  на  Специализиран  софтуер-разпределител,  необходим  за
внедряването на иновативна услуга – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко
вида персонализация на един и същи продукт -1бр.“

2. Срок на изпълнение:
Срок за  изпълнение:  До  11 (единадесет)  месеца  от сключване  на договора,  но в рамките  на
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0047-C01;

3. Място на изпълнение:  гр. Плевен

4. Технически спецификации: 
Минимални технически и функционални характеристики: 

 Управление чрез локално и сървърно приложение;

 Уеб базиран експорт и импорт на данни;

 Софтуер за персонализация, който осигурява връзката с:

• моторизирано картово устройство за четене и запис на данни върху магнитна лента и
RFID/NFC чип или еквивалент
• моторизирано картово устройство за четене и запис на данни върху магнитна лента и
RFID/NFC чип или еквивалент с възможност за външна хардуерна защита
•  устройство  за  подаване  на  карти  с  опция  за  включено  RFID/NFC  устройство  или
еквивалент за четене и запис
• устройство  за  четене  и  запис  на  данни  RFID/NFC чип  или  еквивалент, поддържащо
няколко стандартни RFID/NFC интерфейса или еквивалент, включващи Mifare DESFIRE
стандарт или еквивалент.
• устройство за четене и запис на данни, поддържащо HID RFID обхват или еквивалент;
•  принтер  двустранен,  печатащ  директно  върху  картата  принтер,  с  възможност  за
персонализация на магнитна лента и RFID чип или еквивалент.
• принтер двустранен, печатащ с резолюция минимум 600 dpi 
• принтер за поставяне на допълнителен ламинат 
• интелигентна камера за инспекция
• RFID/NFC комуникационен модул или еквивалент. 
•  принтер  на  обекти  за  визуална  идентификация  на  обекти  с имплантирани RFID/NFC
чипове или еквивалент 
• гравираща машина.

 Отворена  система,  която  позволява  пренос  на  данни  за  персонализация  до  други
устройства, различни от изброените.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.001-0047-С01 Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация
от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  ОП  „Иновации  и  конкурентоспособност“  2014-2020,
съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Симонас Кардс
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО

1

http://www.eufunds.bg/


                              

Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка съгласно
методика за оценка:

Предоставяне  на  демонстрационна  версия  (демо)  на  Специализиран  софтуер-
разпределител,  необходим за внедряването на иновативна услуга – дизайн чрез реализация на
комбинация  от  няколко  вида  персонализация  на  един  и  същи  продукт, разработена  на
английски език и съдържаща един или повече от следните модули:

1. Наличие на Модул Вход (Login)
2. Наличие на Модул Регистрация (Sign Up)

3. Наличие на Модул Контактна форма с цел потенциални потребители да задават въпроси 
към производителя. Контактната форма е задължително да може да се използва и от не 
регистрирани потребители/посетители на електронния линк.

4. Наличие на Модул с възможност за избор на оформление по образец/template (поне 2 бр. 
образеца), качване (Upload files) и визуализация на следните данни:

 Пореден номер на картата (Badge number) 

 Тип (Badge type) 

 Име (First name)

 Фамилия (Last name)

 Снимка (Photo)  

 Magnetic Stripe Data (Данни за запис върху магнитна лента)

5. Наличие  на  Модул  с  възможност  за качване  (Upload  files)  на  файл  с  формат  CSV,
съдържащ полета (данни) с посочената информация в избрания от него образец/ template, както
и визуализация на данните върху образеца/ template 
6. Наличие на Модул с възможност за визуализация на качения от крайния потребител CSV
файл формат и възможност за прилагане на филтри (търсене по различните полета в файла) с
цел избор на данни при заявка.
7. Наличие на Модул с възможност за изпращане на данните за персонализация (поръчка) на
адрес: s  imona@simonacards.bg
8. Наличие  на  Модул  с  възможност  за  сваляне  (download)  на  данните  изпратени  за
персонализация (поръчка)

Предоставяне на демонстрационна версия (демо), разработена на английски език, следва да бъде
доказвана  чрез  снимки  на  екрана  (screenshots),  както и  чрез  посочен  електронен  линк  към
демонстрационна  версия,  с  цел  верифицирането  на  наличието/липсата,  на  всеки  един  от
предлаганите от кандидата модули. Достъпът до демо версията следва да е активен за срок от
поне 30 дни след изтичането на срока за събиране на оферти. Предоставянето на демо и снимки
на  екран  (screenshots) е  предмет  на  оценка  и  няма  задължителен  характер.  Оферта  на
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участник, която не е съпроводена със снимки на екран (screenshots), в която не е посочен линк
към  демонстрационна  версия  („демо  версия“),  или  в  която  е  посочен  неактивен/неработещ
електронен линк, не може да бъде отхвърлена на това основание.

5. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Кандидатите  трябва да осигурят  за своя сметка обучение  на  персонала на  „Симонас Кардс“
ЕООД за  работа  с  Специализиран софтуер-разпределител,  необходим за внедряването на
иновативна услуга –  дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида
персонализация на един и същи продукт.
Разходите  по  обучението  на  персонала  не  трябва  да  са  включени  в  цената  на  софтуера  и
обучението трябва да е безплатно за „Симонас Кардс“ ЕООД.

6. Изисквания към гаранционна поддръжка и сервиз:
Кандидатът  трябва  да  е  в  състояние  да  предостави  минимум  36  месеца  гаранционна
поддръжка на доставения софтуер. Минималният срок за гаранционна поддръжка е  36 месеца.
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложена гаранционна
поддръжка или в която предложения срок за гаранционна поддръжка е по-малък от 36 месеца, ще
бъде отстранен. Срокът за гаранционна поддръжка следва да се предлага в месеци като цяло.

7. Изисквания към валутата, в която се оферира цената:
Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван кандидат който в
офертата  е  оферирал  цена  в  евро  (EUR),  като  неговата  оферта  ще  бъде  преизчислена  от
Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. В случай че кандидат оферира цена във валута различна
от лева или евро, той ще бъде отстранен.
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