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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Консултиране, внедряване и персонализиране на ERP система, съобразно нуждите на 
Подови настилки ООД"

1. Минимални технически характеристики:

1.1. Минимални технически параметри на ERP системата:
1. Многовалутна
2. Многоскладова
3. Клиент -сървър организирана
4. Да поддържа  multi sales point
5. Процесите в системата да се напаснат по бизнес процесите във фирмата -  документни 
процеси, работни процеси и др.
6. Независима от операционни системи и бази данни

1.2. Задължителни модули, съдържащи се в системата:
1. Наличие на CRM модул /за управление на отношенията с партньорите/ и маркетинг 
мениджмънт;
2. Модул за управление на продажбите, вкл.:
- оферти
- поръчки
- касови апарати
- фактури
- доставки
- проформи
3. Модул за управление на покупките, запитвания, поръчки, складови разписки, 
фактуриране;
4. Модул за управление на материалите, складовете, наличности, замени, бракуване, ценови 
листи и др;
5. Модул за Проект Мениджмънт, вкл.:
-  договори;
- подизпълнители;
- производство;
- фактуриране;
- протоколи;
6. Модул за управление на производството:
- производствени процеси;
- прогнозен мениджмънт, планов мениджмънт;
- управление на качеството;
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- себестойности;
7. Финанси и счетоводство – да поддържа финансови отчети и бюджетиране, експорт;
8. Модул човешки ресурси, вкл. работна заплата;

2. Гаранционна отговорност: минимум 12 месеца от датата на пускане на системата в 
редовна експлоатация.

3. Изисквания към документацията: Да бъде предадена документация за системата и 
работата с нея. Системата се предава на Възложителя на отделни работни етапи, всеки 
работен етап се документира и предава с Приемо-предавателни протоколи.

4. Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални 
продукти: Системата да е с отворен код /open source/ и софтуера да се разпространява 
безплатно, без лицензни еднократни или годишни такси, такси за работно място, патенти и 
други. 

5.  Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
Задължително безплатно обучение на персонала на фирмата за работа със системата.

6. Други: Параметри подлежащи на оценка в методиката:
1. Системата да разполага с активна общност от създатели /developer  community/, което да 
гарантира дълготрайна  поддръжка, развитие и живот на системата.
2. Системата да поддържа безпроблемно интегриране със системи за документ мениджмънт.
3. Системата да поддържа безпроблемно  интегриране със системи за бизнес  прогнози, 
отчети, следене на пазари. 
4. Системата да поддържа безпроблемно телефонна интеграция. 
5. Системата да поддържа безпроблемно интегриране с web сайтове и online магазини.

Този документ е създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 „Повишаване на конкурентоспособността на "Подови настилки" ООД чрез 
въвеждане на ERP система, система за управление на качеството ISO 9001-2008, управление на околната среда ISO 14001 и закупуване на 
машини и оборудване".
Документът 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 „Подови настилки” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този  документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


