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  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Процедура за „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за доставка 

 

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване и специализиран софтуер по обособени 

позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Оборудване за довършителни операции  

Обособена позиция 2: Система за автоматично кроене (CAD/CAM) 

Обособена позиция 3: Шевно оборудване 

Обособена позиция 4: Специализиран софтуер за управление на производствени бригади“  

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 

BG16RFOP002-2.001-0466-C01 

С наименование: „Повишаване на производствения капацитет на „Джоди-1“ ЕООД и 

разширяване на експортните пазари“.  

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ: 

BG16RFOP002-2.001 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП”  

Бенефициент: Джоди - 1 ЕООД  

Изисквания към обособените позиции е да отговарят на следните минимални 

характеристики: 

 

Обособена позиция 1: Оборудване за довършителни операции  

 

Наименование на актива Количество Технически изисквания 

Автомат за почистване на 

седалищен шев  

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Наличие на шевна глава 

триконечен оверлог. 

2) Наличие на фотоклетка за 

началото и края на шева. 

3) Наличие на свободно 

програмируемо микропроцесорно 

управление. 

4) Наличие на водач за контура, 

регулируем във височина. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Възможност за промяна 

височината на плота. 
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Автомат за оверлочно 

обшиване ръба на панталони 

без хастар 

3бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Наличие на щаплер. 

2) Възможност за автоматично 

отрязване на верижката и 

изсмукване на отпадъка. 

3) Наличие на водач по контура с 

настройка на проходимостта. 

4) Възможност за автоматично 

разпознаване началото и края на 

шева с фотоклетка. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1.  Възможност за 

микропроцесорно управление 

със свободно програмиране 
 

Автомат за затваряне на 

странични и вътрешни шевове 

3 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Наличие на глава – петконечен 

оверлог. 

2) Наличие на апарат за водене на 

ръба с възможност за напречно и 

надлъжно придвижване спрямо 

шевната глава 

3) Наличие на микропроцесорно 

управление 

4) Възможност за управление чрез 

фотоклетка 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Възможност за регулиране на 

диференциалния транспорт със 

стъпкови мотори 

 

Автоматична илична машина 

за изработка на илик тип 

„Око“ 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Възможност за изработка на илик 

тип око отворен, око с опашка, 
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око с перпендикулярен понт, око 

със заоблен край, прав илик с 

опашка и кръгли отвори (опция) 

2) Наличие на система за 

програмиране и автоматично 

рязане на различни размери илици 

без смяна на режещите детайли 

3) Възможност за автоматично късо 

рязане на горния и долния конец 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Възможност за програмиране на 

минимум 25 серии 

2. Наличие на минимум 9 програми 

за илици 

 

Автомат за къси шевове 1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Възможност за вакуум за бързо 

позициониране на материала. 

2) Възможност за пневматично 

рязане на конците 

3) Наличие на микропроцесорно 

управление 

4) Наличие на датчик за горния и 

долния конец 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Наличие на компенсаторна щипка 

за изравняване на нивата на плата 

в областта на колана 

 

Топер за панталони със 

странично опъващо 

устройство 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Наличие на основен модул. 

2) Наличие на парна система с 

последващо подгряване на пара. 

3) Възможност за свободно 

хоризонтално регулиране на 
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шейната. 

4) Наличие на функция за опъване до 

зададен размер. 

5) Възможност за стреч контрол 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка:   

1. Възможност за въвеждане и 

запаметяване на не по-малко от 10 

програми плюс заключване на 

бутоните, парола и брояч на 

изделията     
 

 

 

Обособена позиция 2: Система за автоматично кроене (CAD/CAM) 

 

Наименование на актива Количество Технически изисквания 

Система за автоматично 

кроене (CAD/CAM) 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Наличие на модул за конструиране.  

2) Наличие на програма за създаване на 

маркери с оптимизиран разход на 

материал и време за рязане. 

3) Наличие на дигитайзер за 

преобразуване на основна кройка от 

графичен в цифров вид. 

4) Наличие на плотер. 

5) Наличие на робот за кроене. 

6) Наличие на енергоспестяваща 

вакуум турбина. 
7) Наличие на подвижна платформа за 

обслужване от кътера на поне 3 

маси. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Възможност за създаване и 

редактиране на градиращи 

правила; 

2. Възможност за автоматично 

създаване и модифициране на 

плисета и пенсове; 

3. Възможност за експорт на снимки 
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на десени върху детайлите за 

кроене; 

4. Наличие на набори от параметри с 

възможност за редактиране и 

прекалкулиране;  

5. Възможност за работа с райе и 

каре; 

6. Наличие на функционалност 

Автоматично редене на маркери; 

7. Възможност за дигитализиране и 

запазване в електронен формат на 

кройки от хартия, картон и 

подобни материали; 

8. Възможност за дигитализиране на 

единични елементи с незатворен 

контур; 

9. Наличие на всички основни 
конвертори за данни: 

–ААМА/АСТМ Импорт/Експорт 
– Импорт на данни от Лектра 

 – Импорт на данни от Гербер 
– Импорт на данни от 

Инвестроника 
–DFX импорт и DFX експорт 

модули
1
; 

10. Възможност за печат от CAD и 

LAY модул - към 

плотер/кътер/принтер; 

11. Възможност за дефиниране на 

принт и кът файлове; 

12. Наличие на два начина на 

съхранение на данните - файлова 

структура и база данни; 

13. Наличие на електронно 

устройство, което предупреждава 

за свършване на хартията и 

мастилото; 

14. Възможност за отчитане 

индивидуална и обща дължина и 

време на заданието за печат; 

15. Наличие на вградено устройство 

за почистване на четковия конвейр 

(с помощта на вакуум турбината ); 

16. Наличие на сменяемо задвижващо 

                                                 
1
 Универсални конвертори за данни за обмен на информация между всички КАД системи 
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устройство за ножа; 

17. Наличие на софтуер за 

дистанционно наблюдение, 

управление на данни, оптимизация 

последователносттa на рязане; 

18. Наличие на нагреваемо шило за 

маркиране. 

19. Възможност за автоматично 

омасляване на задвижващия 

механизъм на ножа с външен 

контрол на нивото на маслото. 

20. Наличие на заточващо устройство 

на ножа със самонастройващи се 

заточващи камъни с диамантено 

покритие. 

21. Наличие на работна ширина не по-

малко от 1.800мм. 

22. Възможност за максимална 

височина на рязане не по-малко от 

80мм. след вакуумиране. 

23. Наличие на дължина на прозореца 

на рязане не по-малко от 1.800мм. 
 

 

Обособена позиция 3: Шевно оборудване 

 

Наименование на актива Количество Технически изисквания 

Автомат за изработване на 

джобове с една и две филетки; 

с или без капак 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Възможност за работа с 

различни материали без 

допълнителна настройка. 

2) Наличие на директен 

сервомотор. 

3) Наличие на вакуум на плота. 

4) Наличие на полусуха глава. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Мeждуиглово разстояние 12 

мм; 

2. Наличие на долен и иглен 

транспорт;  

3. Наличие на ляв централен 
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нож; 

4. Наличие на голям грайфер; 

5. Наличие на фиксатор на 

пенса; 

6. Наличие на щипка за 

захващане торбата на джоба; 

7. Наличие на вакуум турбина 

за самостоятелно 

захранване;  

8. Наличие на щаплер. 

 

Автомат за прикачане на 

гайки 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Възможност за поне 7 

различни типа пришиване. 

2) Наличие на автоматично 

устройство за отрязване, 

прегъване и позициониране на 

гайката. 

3) Наличие на едноиглова 

полусуха глава. 

4) Наличие на сервомотор. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Ширина на гайката попада в 

интервала - 8 ~ 20 мм; 

2. Дължина на готовата гайка 

попада в интервала - 36 ~ 66 

мм; 

3. Възможност за следене за 

скъсване на конеца; 

4. Възможност за следене за 

наличие на съединителни 

шевове на суровата гайка; 

5. Възможност за 2 типа 

затяжки - "европейски" и 

"американски"; 

6. Наличие на пистолет с 

въздух. 

 

Автомат за пенсове и басти, 

плохи на мъжки и дамски 

панталони, поли и блузи 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 
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допустимост на офертата): 

1) Възможност за програмиране 

на различни форми на 

шевовете (прав, извит, под 

ъгъл) и тропоска. 

2) Възможност за програмиране 

на поне 8 вида пенсове, които 

да се ушиват последователно 

в цикъл. 

3) Възможност за програмиране 

дължината, дълбочината, 

формата, началната и крайна 

затяжка. 

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Дължина на пенса попада в 

интервала – 9 – 250 мм; 

2. Дълбочина на пенса попада в 

интервала – 3 – 30 мм; 

3. Наличие на масичка с кламер 

за пачките. 

4. Възможност за скорост не по-

малко от 4500 об/мин. 

 

 

 

Обособена позиция 4: Специализиран софтуер за управление на производствени бригади  

 

Наименование на актива Количество Технически изисквания 

Софтуер за управление на 

производствени бригади 

 

1 бр. Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за 

допустимост на офертата): 

1) Възможност за контрол и 

измерване на ефективността 

на различните видове 

машини.   

2) Възможност за задаване на 

параметри за изчисляване на 

ефективността на 

операторите и машините. 

3) Възможност за измерване и 

контрол на 

производителността на всеки 

служител/бригади от 
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служители.  

4) Възможност за изготвяне на 

календар на производство с 

отчети за ефективност по 

служители, машини, отдели. 

5) Възможност за автоматично 

генериране на 

производствените пакети от 

елементи от дадено облекло.  

Допълнителни технически 

изисквания, които подлежат на 

оценка: 

1. Наличие на Desktop клиент с 

разширени функции и 

потребителски интерфейс; 

2. Наличие на WEB клиент за 

дистанционно използване на 

приложението; 

3. Възможност за надграждане 

до ERP система за цялостно 

управление на фирмата; 

4. Възможност за организиране 

на производствените 

процеси и изготвяне на 

планове за работния процес; 

5. Наличие на система за 

изчисляване на заплащането 

на служителите, генериране 

на отчети за 

възнагражденията на база 

стандартна цена за операция 

или с бюджетни разходи за 

единица работно време – 

секунда, минута, час и т.н.; 

6.  Наличие на Microsoft 

Reporting services или 

еквивалент с повишени 

възможности за 

персонализиране. 

7. Възможност за автоматично 

генериране на 

производствените пакети за 

дадено облекло с 
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възможност за управление 

на множество функции: 

цвят, размер, колекция, 

поръчка. 
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