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УВАЖАЕМИ, Г-Н ФЕНДРИН 
 
На основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

Решение № 182/16.09.2015 година за откриване на процедура на договаряне без обявление 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни строително-монтажни 
работи по обект „Лаборатории“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен 
парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, 
базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с 
идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001“, Ви отправяме покана за 
участие в договарянето, което ще се проведе на 30.09.2015 година от 10:00 часа  на 
адреса на управление на „София Тех Парк“ АД: гр.София, р-н „Изгрев“, ул. 
„Тинтява“ №86, ет.3, заседателната зала.  

 
І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
Настоящата процедура по възлагане чрез договаряне без обявление на обществена 

поръчка е открита с Решение № 182/ 16.09.2015г. на изпълнителния директор на „София 
Тех Парк“ АД, публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки 
на 16.09.2015г.  
 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА.  
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 
І. Основание за избор на процедура. Описание на проекта. 
Във връзка с изпълнението на Договор за инженеринг, сключен между възложителя 

„София Тех Парк“ АД и изпълнителя Обединение "Телекомплект - Тилев Архитекти" 
ДЗЗД след проведена открита процедура по възлагане на обществена поръчка с номер 
03615-2014-0001 от регистъра на АОП, с настоящото и на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, б. 
„а“ и б. „б“ и т. 14“б“ от ДР на ЗОП, „София Тех Парк“ АД провежда настоящата 
процедура по договаряне без обявление за възлагане на допълнително строителство по 
отношение на обект „Лаборатории“, който се изгражда по договор за инженеринг с № Д-
037-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0084/ 23.05.2014г., на изпълнителя 
Обединение "Телекомплект - Тилев Архитекти" ДЗЗД.  

В хода на изпълнение на сключения договор за инженеринг възникват 
обстоятелства, които се характеризират като непредвидени по смисъла на § 1, т. 14“б“ от 
ДР на Закона за обществените поръчки, т.е. такива, които са възникнали след сключването 
на договора, не са в резултат от действие или бездействие на страните, не са могли да 
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия. Тези обстоятелства налагат извършването на допълнителни 
работи, които излизат извън предмета на договора за инженеринг и са ключово 
необходими за изпълнение на строителството на сградата и въвеждането й в експлоатация 
като сграда с предназначение лаборатории. На последно място, стойността на тези работи 
е значително под 50 % от стойността на основния договор. Съвкупността от тези 
обстоятелства обосновава необходимостта от провеждане на процедура за възлагане на 
допълнителни строителни работи, без които обектът не може да бъде изпълнен и въведен 
в експлоатация. Наличието на законовите предпоставки по смисъла на чл.90, ал.1, т.8, 
б.“а“ и „б“ от ЗОП обосновава законосъобразност на процедурата по договаряне без 
обявление, поради което и на основание чл. 19, ал.2, т.24 от ЗОП, моля, да извършите 
предварителен контрол и положително произнасяне по искането за провеждане на такава 
процедура. 
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1. Основанията за наличие на законовите предпоставки за провеждане на 

процедура по договаряне без обявление са следните:  
1.1. „София Тех Парк“ АД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ (ДБФП) по процедура на директно предоставяне № BG161PO003-1.2.5-0001-С0001 
„Създаване на научно – технологичен парк“. Договорът е сключен на 10.01.2013г. С 
предоставената безвъзмездна финансова помощ от около 84 000 000лв. без ДДС 
дружеството реализира проект по изграждане на първия Научно-технологичен парк на 
територията на Република България. Договорът е сключен и се изпълнява в програмния 
период 2007-2013г. Крайната възможна дата за отчитане на дейности, изпълнени в 
рамките на този програмен период, е 30.12.2015г. С оглед изискванията на условията на 
предоставеното финансиране, „София Тех Парк“ АД се регистрира като възложител по 
смисъла на чл. 7 от ЗОП. Това налага  бенефициентът да подготви и проведе процедури по 
ЗОП, да възложи, разплати и отчете мащабно строителство, както и доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на уникално технологично оборудване в рамките на период от по-
малко от 36 месеца. Тази програма за изпълнение на ДБФП е практически трудно 
съвместима със сроковете в приложимото законодателство към възлагането на 
обществени поръчки, както и с възможните процедури по оспорване на актове на 
възложителя и изисква изключително прецизно планиране и провеждане във времето. 
Въпреки всички трудности, бенефициентът „София Тех Парк“ АД отчита близо 100% 
успешно възлагане на предвидените поръчки за изпълнение на дейности от обхвата на 
ДБФП, като всички възложени поръчки са с изпълнение в рамките на възможния период 
за отчитане на дейности в програмен период 2007-2013г. Усилията на дружеството-
бенефициент да изпълни успешно ДБФП за създаване на Научно-технологичен парк в 
гр.София биха били немислими без институционалната подкрепа на публичните органи, 
които винаги са заставали зад този амбициозен и изключително обществено значим 
проект.  

Оптимизираният график за реализирането на проекта „Научно-технологичен парк“ 
налага успоредно изпълнение на дейности от обхвата на ДБФП, които взаимно се 
предпоставят и технологично налагат корекции в обхвата и съдържанието на вече 
възложени за изпълнение дейности. С оглед спецификата на предоставената помощ и 
предвид правилото М+2, според което е допустимо ДБФП да бъде изпълнен и отчетен не 
по-късно от две години след края на проектния период, т.е. до края на 2015 г., идейното 
проектиране на инфраструктурата и сградите, които са подадени като обект на изпълнение 
в рамките на ДБФП, започва още на етап апликационна форма, т.е. докато протича 
разглеждането и одобряването на проекта, като дейностите по подготовка за възлагане на 
проектиране в техническа фаза и строителство са извършени в края на 2012г. и първата 
половина на 2013г. Поръчките за инженеринг са шест на брой, същите са подготвени през 
лятото на 2013г., предоставени са на АОП за предварителен контрол в периода м.9-11, 
2013г. и са обявени в периода м.10, 2013г. – м.01, 2014г.   

Обект „Лаборатории“ е ключов за целите на изпълнение на проекта Научно-
технологичен парк и до голяма степен предопределя успешното функциониране и 
утвърждаване на парка като център за иновации, осъществяващ и опосредяващ връзката 
между науката и актуалните потребности на бизнеса. Успешният подбор на 
лабораториите, които да бъдат финансирани и изпълнени в рамките на проекта „Научно-
технологичен парк“, е с решаващо значение, за да отговори проектът на нуждите на 
обществото, науката и бизнеса.  

Именно изключителната обществена значимост на лабораторния комплекс 
налага решаващата компетентност по отношение броя, вида на лабораториите и 
лабораторното оборудване да бъде в голяма степен отнета от бенефициента „София 
Тех Парк“ АД и предоставена на широко представен експертен орган, който е 
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оперативно самостоятелен в работата си и с който „София Тех Парк“ АД е 
наложително да се съобрази.  

Предвид необходимостта от използване на специфични знания и опит в областта на 
науката и познаване на специфичните нужди на бизнеса, за правилен подбор на 
финансираните лаборатории в апликационната форма за кандидатстване по проекта 
„Нучно-технологичен парк“ е предвидено създаването на Консултативен съвет към 
бенефициента. Консултативният съвет се състои от 15 члена, 4 от които са представители 
на ключови партньори – Технически Университет, Софийски Университет, Българска 
академия на науките и Медицинска академия; трима от членовете са Столична община, 
Министерство на науката и Министерство на труда и социалната политика; 8 от членовете 
са представители на научно-изследователските среди, други университети, бизнес 
асоциации, клъстъри и неправителствени организации. Консултативният съвет консултира 
цялостното развитие на „София тех парк“ АД, съветва Съвета на директорите и 
изпълнителния директор. Част от Консултативния съвет е Научният съвет. Научният съвет 
се състои от представители на научните среди, университетите, БАН. Научният съвет се 
събира на оперативен принцип до 4 пъти в годината. Целта на Научния съвет е да подобри 
връзките с бизнеса и комерсиализиране на научната дейност, селекция на иновативни 
компании, които да бъдат привлечени в Научно-технологичния парк.  

С оглед спецификата на консултативния орган на дружеството и предвид състава и 
функциите му, всички решения, взети от него, се взимат предвид от „София тех парк“ АД 
и са определящи при избора на определени научни клонове, развитието на които да бъде 
подкрепено, и съответно – избора на профили на лаборатории, които да бъдат 
финансирани по проекта „Научно-технологичен парк“. Първоначалното формиране на 
Консултативния съвет се извършва въз основа на Заповед № 114/21.08.2013 г. на 
Изпълнителния директор на „София тех парк“ АД. 

Със сключването на Анекс № 4/13.10.2014 г. към ДБФП в частта по компонент 1 – 
инфраструктура за научно-изследователска дейност, при промяната на апликационната 
форма и бизнес плана към нея, представляващи неразделна част от договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се регламентира изменение в състава и 
компетентностите на консултативния орган, като същият продължава функционирането 
си като Научно-експертен съвет (НЕС). Научно-експертният съвет е консултативен орган 
по проект Научно-технологичен парк, който се състои от представители на научните 
среди (максимум 15 души). Необходимо е членовете на НЕС, представители на 
академична институция, да притежават академична длъжност професор и научна степен 
доктор на науките или доктор, както и да имат поне пет публикации за последните 3 
години в международни списания с импакт фактор или да имат минимум 5 години 
управленски опит на ниво компания. 

Научно-експертният съвет подпомага екипа на „София Тех Парк“ АД по 
изграждането и развитието на „Научно-технологичния парк“, като изпълнява следните 
функции и задачи: 

• Изготвя/коригира съвместно със служителите на дружеството дългосрочната 
стратегия за развитие на Научно-технологичния парк в София в научно-приложната част; 

• Обсъжда, консултира и предлага научноизследователската, развойна и приложна 
дейност на „София Тех Парк“ АД и специализираните структурни звена; 

• Консултира „София Тех Парк“ АД относно създаването на ключови партньорства 
и участие в съвместни проекти/инициативи с водещи научноизследователски центрове и 
звена за трансфер на технологии;  

• Консултира дружеството за работата по и изпълнението на одобрени научни 
задачи, национални и международни научни проекти и други;  

• Изготвя предложения  за промени в или създаване на нормативни документи, 
относно научноизследователската и развойна дейност, свързана с областите от интерес за 
„София Тех Парк“ АД. 
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Една от основните дейности на НЕС е свързана с дефинирането на състава и 

профила на лабораториите, предвидени за изграждане по проекта. Консултациите с 
експертните екипи имат за цел, от една страна, да прецизират необходимото оборудване и 
научна инфраструктура и да подготви спецификациите, които да се ползват при 
процедурите за избор на доставчици, а от друга, да подадат конкретните изисквания към 
помещенията, които изпълнителят на сградата на лабораторния комплекс да съобрази при 
проектирането в техническа и работна фаза, така че сградата да отговаря в максимална 
степен на нуждите на бъдещите й ползватели. Като резултат от тази дейност, на работни 
заседания са обсъдени и са приети и одобрени окончателният списък с лаборатории, които 
да бъдат изградени, бизнес плановете на тези лаборатории, както и списъци с 
необходимото за дейността им оборудване.  

Приетите като структура и оборудване лаборатории се възприемат изцяло от 
„София Тех Парк“ АД и същите съставляват основата за подготовка и възлагане на 
обществените поръчки за доставка на лабораторно оборудване. Строителството на 
лабораторния комплекс е необходимо да се съобрази с изискванията на лабораторното 
оборудване за специфична работна среда и инсталации. Всичко това налага изпълнение на 
изменения и допълнителен обем работи в рамките на строителството на сградата. 
Промените в строителството не е възможно да бъдат извършени след изпълнението на 
договора за инженеринг или от друг изпълнител, тъй като специфичните изисквания на 
ЗУТ и останалите нормативни актове в сектор строителство налагат преди въвеждане в 
експлоатация на сгради със специфично предназначение да бъдат изпълнени и проведени 
проби на всички сградни инсталации в условията на инсталирано и функциониращо 
лабораторно оборудване. Т.е. разпределението на помещенията и изграждането на 
необходимите инсталации за работа на лабораторното оборудване следва да бъдат 
извършени преди въвеждане на сградата в експлоатация. В противен случай сградата не 
може да бъде въведена в експлоатация като лабораторен комплекс, а ще бъде разрешено 
ползването й като обща административно-обслужваща сграда. Това от своя страна би 
довело до неизпълнение на бенефициента „София Тех Парк“ АД по ДБФП и загуба на 
средствата за финансиране на сградата, която съставлява основен маркер при отчитане на 
проекта. 

 
1.2. „София Тех Парк“ АД е учредено от Българската държава през м.Юни, 2012г. 

като проектно дружество за изграждане на първия Научно-технологичен парк, поради 
което дружеството е с основен предмет на дейност: „Изграждане, управление и развитие 
на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, 
центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на 
публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на 
изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, 
административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните 
паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически 
дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна 
и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми 
и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни 
технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид 
публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на 
научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на 
иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на 
иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските 
предприятия и поделенията на чужди предприятия в България, както и всякаква друга 
производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.“ 

6 
 



 
Съгласно Стратегическия бизнес план на дружеството от м. януари, 2013 г., „София 

тех парк“ АД подкрепя изграждането на следните лаборатории в рамките на Научно-
технологичен парк София: 
 Компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран 

лицензиран софтуер за споделено ползване.  
 Лаборатория за високопроизводителни изчисления (ЛВИ) 
 Биохимични лаборатории, която се състои от три направления  
 Сертифицирана лаборатория за анализ 
 Лаборатория за изследване на структурните и присъщи характеристики на 

функционални материали 
 Лаборатория за изследване на структурата и свойствата на сложни системи от 

мека материя (дисперсни и полимерни системи) 
 Лаборатория по биоинформатика - БиоИнфоТех 
 Лаборатория по киберсигурност (CERT лаборатория) 
 Лаборатория за облачни компютърни технологии и споделяне на CAD-лицензи 
 Лаборатория за бързо прототипиране и производство 
 Лаборатория по виртуална и разширена реалност 
 Лаборатория за тестване и проучване на материали 
 Лаборатория за структурен анализ и проверка на пропуски на електрически 

системи 
 Лаборатория по електробезопасност и електромагнитна съвместимост. 

 
Въз основа на бизнес плана от 2013г. се извършва проектиране в идейна фаза на 

сграда „Лаборатории и офиси“. Въз основа на този идеен проект е проведена 
обществената поръчка за избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и 
строителство) на обекта. Поръчката е открита с Решение №5/07.01.2014 г. на възложителя 
„София Тех Парк“ АД, а въз основа на Решение № 43/17.04.2014 г. на възложителя 
„София Тех Парк“ АД е сключен Договора за инженеринг (проектиране и строителство) 
на обект Лаборатории и офиси. Договорът за инженеринг е сключен за изграждане на 
обекта съгласно идейния проект, при първоначално определените параметри и списък с 
лаборатории. 

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка обаче, процесът по планиране 
и избор на лабораториите е динамичен, търпи развитие и върви паралелно във времето с 
процеса по организиране и провеждане на обществената поръчка за възлагане на 
инженеринга на лабораториите.  

При кандидатстване за получаване на финансирането, в първоначалната версия на 
бизнес плана на дружеството, неразделна част от апликационната форма за изграждане и 
управление на парка, е посочено, че след стартирането на проекта ще бъдат изготвени 
отделни бизнес планове за всяка една от лабораториите. Тези бизнес планове ще 
представят по-задълбочена оценка за нуждите на пазара, добавената стойност и 
въздействието върху бизнес климата, взаимовръзката между науката и комерсиализацията 
и трансфера на технологии за всеки един конкретен случай, както и действителния модел 
на управление, основаващ се на принципа за партньорство и споделяне на научната 
инфраструктура. На етапа на кандидатстване за получаване на финансирането и предвид 
краткия срок за извършване на проучвателни дейности е предвидено, че някои от 
предложенията за лаборатории може да се окажат с недостатъчно добра пазарна 
реализация и да отпаднат, като в същото време да се окаже необходимо да се даде 
възможност за идентифициране и добавяне на нови по-ценни предложения.  

Ограниченото време на проекта не позволява „София Тех Парк“ АД да отложи 
възлагането на договора за инженеринг на сграда „Лаборатории“ до утвърждаване на 
окончателен списък от лаборатории, които да бъдат поместени в сградата, поради което 
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процесите по планиране на лабораториите и по проектиране и изпълнение на 
фактическото строителство на сградата вървят паралелно. 

 
1.3. Паралелно с подготовката за строителство се извършва и процедура по 

пренотификация на проекта „Научно-технологичен парк“ за съвместимост с общностните 
правила за допустимост на държавна помощ. В резултат от инициираната от ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ процедура по пренотификация за правна 
сигурност относно съответствието с правилата за държавни помощи на договор за 
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001,  възниква 
необходимост от промяна във функционалността и наименованието на  сградата, която ще 
бъде изградена в изпълнение на сключения договор за инженеринг. По отношение на 
промяна в наименованието има подписан Анекс № 4/13.10.2014 г. към ДБФП и 
приложенията към него – Приложение № 1 „Описание на проекта“ (формуляр за 
кандидатстване); Приложение № 3 – „Бюджет“.  

Промяната по отношение на функционалността на сградата и изпълняваните 
дейности се изразява в отпадане на офисните площи от сградата „Лаборатории и 
офиси“, вместо което  сградата следва да помещава единствено лаборатории. 
Изменението на наименованията на сградата е отразено в Анекс № 1/06.04.2015 г. 
към договора за инженеринг. Пренотификацията за правна сигурност се извършва 
без участието на дружеството – бенефициент, като процедурата се осъществява от 
Министерство на Финансите на Република България по искане на УО на 
съответната ОП.  

Процедурата по пренотификация за правна сигурност относно съответствието с 
правилата за държавни помощи на договор за безвъзмездна финансова помощ завършва 
след датата на сключване на договора за инженеринг. Това е процедура, по която „София 
Тех Парк“ АД не е страна, същата е извън контрола на дружеството и не зависи от 
неговата воля. Препоръките от процедурата и ограниченията по отношение на дейностите 
по проекта „Научно-технологичен парк“ са задължителни за бенефициента, доколкото 
изпълнението на ДБФП и неговото финансиране зависи от положително становище за 
съвместимост на помощта с регулациите на общността в сферата на държавните помощи, 
което положително становище е под условие спазване на определените в него условия по 
отношение  реализирането на дейностите и управлението на изградената инфраструктура. 

През м. Ноември 2014 г., в хода на процеса на пренотификация на проекта за 
правна сигурност по отношение на прилагането на регламентите за държавни помощи са 
поети конкретни ангажименти от страна на българските власти и „София тех парк“ АД, 
които определят основните принципи на оперативно функциониране на отделните 
компоненти по проекта. В резултат на което се приема нов бизнес план на дружеството, 
съгласно който лабораториите се променят както следва:  
 Биофармацевтични лаборатории 
 Биофармацевтична лаборатория за анализ - “invitro” 
 Биофармацевтична лаборатория “in silico”, молекулен дизайн, физикохимични 

анализи на биоактивни съединения и характеризиране на фармацевтични 
формулировки 

 Биофармацевтична лаборатория за модерни екстракционни технологии и синтез на 
биоактивни продукти 

 Лаборатория по биоинформатика – БиоИнфоТех 
 Лаборатория по киберсигурност (CERT лаборатория) 
 Лаборатория за бързо прототипиране и производство  
 Лаборатория по виртуална и разширена реалност. 
 Лаборатория за „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ 
 Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“ 
 Микро Нано Лаб (Минолаб) 
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 Лаборатория за високопроизводителни изчисления (ЛВИ) 
 

1.4. Промените в типа на лабораториите, които ще се изграждат в сградата, са 
извършени въз основа на заключенията и препоръките на Научно-експертния съвет към 
дружеството, посредством приемане на новия бизнес план на дружеството.  

Промяната в списъка с лаборатории, които ще се изграждат в сградата, е 
първоначално обсъдена на заседание на Научно-експертния съвет, състояло се на 
10.04.2014г. и отразено в Протокол № 4 от същата дата. В следващо присъствено 
заседание на НЕС, състояло се на 21.05.2014 г., и отразено в Протокол № 5 от същата дата, 
е окончателно приет списъкът с лабораториите с кратко представяне на модела на 
управление и бизнес плановете им. След приемането на окончателния списък с 
лаборатории се пристъпва към изготвяне на техническите спецификации на необходимото 
оборудване за всяка от лабораториите. На заседание на НЕС от 12.06.2014г., отразено в 
Протокол №6 от същата дата, е определен краен срок, до който екипите по изграждане и 
управление на лабораториите следва да са готови със спесификациите на необходимото 
лабораторно оборудване. Въпреки дефинирания краен срок, процесът е оптимизиран и с 
решение по Протокол №7/10.09.2014г. НЕС приема списъци с оборудването, необходимо 
за функциониране за всяка от лабораториите и дефинира вида и броя на процедурите, чрез 
които да се възложи доставката на оборудването.  

Съгласно одобрения идеен проект, който служи като основа за изготвяне на 
техническото задание за провеждане на обществената поръчка за инженеринг, са 
предвидени следните лаборатории: 

1. Високоскоростни изчисления 
2. Биофармацевтични продукти и технологии 
3. Биоинформационни технологии 
4. Киберсигурност 
5. Бързо прототипиране 
6. Виртуална и разширена реалност 
7. Структурен анализ и проверка на ел. схеми 
8. Електробезопасност и електромагнитна съвместимост* 
9. ФАБЛАБ 
10. Облачни компютърни технологии и споделяне на CAD и др. програмни 

продукти. 
Впоследствие, в резултат от настъпилите изменения и окончателното приемане на 

списъка с лабораториите и приключване на процедурата за пренотификация за правна 
сигурност, окончателният бизнес план на „София Тех Парк“ АД включва изгражадането 
на следните лаборатории: 

1. “In Vitro” лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност. Етаж 2, 
Блок 1. 

2. „Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” 
 дизайн. Етаж 3, Блок 1. 

3. Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни 
съединения. Етаж 1, Блок 1. 

4. Лаборатория по биоинформатика „БиоИнфоТех“. Партер, Блок 1. 
5. Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти. 

Партер, Блок 4. 
6. Лаборатория  „Интелигентни комуникационни инфраструктури“. Партер, Блок 

4. 
7. Лаборатория  „Изкуствен интелект и CAD системи“. Партер, Блок 5. 
8. Микро Нано Лаб. Етаж 1, Блок 5. 
9. Лаборатория по Киберсигурност. Етаж 1, Блок 3. 
10. Лаборатория по Виртуална и разширена реалност. Етаж 1, Блок 4. 
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11. Лаборатория за Високопроизводителни изчисления. Партер, Блок 3. 
 
1.5. Измененията са извършени въз основа на решенията на НЕС и са отразени в 

окончателния бизнес плана на „София Тех Парк“ АД, който съставлява неразделна част от 
договора за безвъзмездна финансова помощ и е приет от Министъра на икономиката с 
писмо изх.№ К-26-С-1/10.12.2014г. едва след полученото от ЕК на потвърждение за 
съответствие на проекта с правилата за държавни помощи. Изрично се посочва 
задължението на бенефициента да изпълни проекта в съответствие с приетия от 
Договарящия орган окончателен бизнес план. Следователно, както изборът на конкретни 
лаборатории, които да бъдат финансирани в рамките на проекта, така и одобрението на 
този избор, са изведени от правомощията на бенефициента „София Тех Парк“ АД и са 
предоставени като решаваща компетентност на външни за дружеството органи. Това 
налага „София Тех Парк“ АД стриктно да се придържа към полученото одобрение и да 
изпълни проекта съобразно предвижданията в него. Предложението за изпълнение на 
лаборатории по вид и с параметри, различаващи се от първоначално предвидените, и 
одобрението на това предложение съставляват непредвидено обстоятелства за страните по 
договор за инженеринг на сграда „Лаборатории“. Наложените промени са обсъдени с 
изпълнителя на инженеринга на обекта в етапа на проектирането и са отразени в 
проектите в техническа фаза, които са предадени за съгласуване и са одобрени от СО – 
НАГ.  

Видно от изложената фактология, процесът по приемане на окончателния списък с 
лабораториите и необходимото оборудване за тях приключва след като възложителят е 
избрал изпълнител на договора за инженеринг на сградата на лабораторния комплекс. 
Това налага допълнително проектиране и строителство за постигане на съответствие на 
сградата с нуждите за бъдещото й ползване. Обстоятелствата, които налагат измененията, 
се квалифицират като непредвидени по смисъла на § 1, т. 14“б“ от ДР на Закона за 
обществените поръчки. Същите възникват след сключване на договора за инженеринг и 
не зависят от волята на страните, доколкото параметрите на необходимото технологично 
оборудване, с което следва да се съобрази строителството, се определят от бъдещите 
ползватели на лабораторния комплекс, които не са от състава и структурите на 
възложителя. Конкретните параметри на необходимите изменения не биха могли да се 
предвидят към момента на възлагане на обществената поръчка за инженеринг, доколкото 
те са функция от нуждите на оборудването и дейностите, които ще се извършват в 
сградата, а те са окончателно приети на 10.09.2014г. 

Предвид горното, считаме, че промените в сградата, която се изпълнява по 
договора за инженеринг, породени от процедурата по пренотификация за правна 
сигурност, наложени с решения на НЕС и залегнали като изменение в приложенията към 
ДБФП, представляват непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 14“б“ от ДР на 
ЗОП, безспорно възникнали след датата на сключване на договора за инженеринг, които 
не са резултат от действие или бездействие на страните и не са могли да бъдат предвидени 
по вид и обем при полагане на дължимата грижа, като същите правят невъзможно 
изпълнението на договора при първоначално договорените условия.  

 
 2. Допълнителното строителство e необходимо да бъде изпълнено от същия 
изпълнител, тъй като допълнителното строителство не може да бъде технически и 
икономически разделено от предмета на основния договор без значителни затруднения. 

Необходимите допълнителни строителни работи, предмет на процедурата по 
допълнително възлагане, по своята същност са такива, че са неразривно и неотделимо 
свързани с обекта, който се изгражда в изпълнение на договора за инженеринг. Касае се за 
увеличени количества и обем на някои дейности, присъстващи в предмета на договора или 
за нови видове работи, които обаче са технологично необходими за завършване и 
въвеждане в експлоатация на сградата, доколкото същите са предвидени в одобрените 
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строителни книжа. Във всички случаи, дейностите са част от основното строителство и не 
биха могли да се третират като довършителни работи или работи, които биха могли да 
бъдат изпълнени извън обхвата на инженеринга. Изпълнението на допълнителните работи 
е необходимо за цялостно завършване на сградата и необходимо за въвеждането й в 
експлоатация. 

Естеството на допълнителните работи е такова, че те са технически неделими и ако 
се разделят, това би създало сериозни затруднения пред реализиране на договора за 
инженеринг и пред синхронизацията на изпълнението му с допълнителните доставки или 
строителни дейности. Следва да се има предвид, че дори и хипотетично да се приеме, че 
технически е възможно допълнителните работи да се възложат на друг изпълнител, то 
няма как да се гарантира пълната съвместимост на използваните материали от двамата 
изпълнители, нито има как да се адаптират допълнителните инсталации, за се постигне 
пълно уеднаквяване на строителните работи, което да позволи завършване и въвеждане в 
експлоатация на обекта.  

Възлагането на допълнителните работи на друг възложителят е технологично 
немислимо и от гледна точка координация на дейностите и изпълнението на двата 
договора във времето.  

Беше взето предвид, че предмет на договора за инженеринг е съвкупност от две 
дейности – проектиране и строителство, като евентуалното възлагане на допълнителни 
работи, които са проектирани от изпълнителя на инженеринга, на друг, различен 
изпълнител, би създало редица затруднения както по отношение на фактическото 
изпълнение на проектите, така и по отношение упражняването на авторски надзор. 
Техническата неделимост на допълнителните строителни работи е от такова естество, че 
тяхното фактическо отделяне поставя изпълнението на инженеринга под риск.  

 
Естеството на необходимите строителни работи, за които ще се извърши 

допълнително възлагане, е такова, че практически няма как да се отдели от 
предмета на основния договор и да се възложи на друг изпълнител, тъй като не може 
да се гарантира нито времевата, нито техническата синхронизация при 
изпълнението им от различни изпълнители.  

 
3. Налице е правната възможност за допълнително възлагане чрез договаряне без 

обявление, тъй като общата стойност на допълнителните работи е 14.40 % от 
стойността на основния договор.  

Съгласно Допълнително споразумение №2/05.08.2015г. към Договор № Д-036-
2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0084/ 23.05.2014г., стойността на договора за 
инженеринг е 10 435 179,90 лв. (десет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди сто 
седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС. Изготвената сметна 
документация показва стойност на възлагането в размер на 1 502 931,37лв. без ДДС, 
която ще бъде заложена като максимална стойност в рамките на договарянето. 

 
2. Предмет на поръчката. Техническо задание и изисквания за изпълнение. 

2.1. Количество и обем:  
Необходимите допълнителни видове работи са изчерпателно изброени в 

количествена сметка, съставляваща Приложение №1 към настоящата покана и касаят 
основно следните проектни части на сградата: 

1. Геодезия и пътна 
a. Удължаване на рампа към Сутерен, блок1  
b. Допълнителна входна рампа с 6 бр. стъпала към лаб.7, блок 5 
c. Допълнителна входна рампа към блок 4, лаб.6 
d. Допълнителна входна рампа към блок 4, лаб.5 
2.  Нови СМР- канализация 
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a. Нови тоалетни в блок 5 и сутерен на блок 1 
b. Доразвиване на  идейния проект чрез добавяне на  тръбопроводи за реагенти 

към пречиствателни съоръжения 
c. В сутерена има нова система за припомпване на канални води от блок 2 
d. В сутерена има нова система за припомпване на канални води от блок 1 
3. Специални газове  
a. Изместване местоположение на камините има променени количества на тръби 

и фитинги 
4. Нови работи по част Електро 
a. Нови изисквания от страна на лабораториите по отношение на табла и токови 

кръгове, осветителни инсталации  
b. Допълнителни електро инсталации в сутерен на тяло 2 
c. Допълнителни инсталации на второ ниво кота 4 на бл. 5 – лаборатория „ИНЕС“ 
d. Силово захранване на нови съоръжения по част ОВиК 
5. Слаботокови инсталации 
a. Допълнително пожароизвестяване в нов сутерен на блок  2 
b. Допълнително пожароизвестяване в нови  сървърни помещения 
6. ОВиК 
a. Нови вентилационни системи и въздуховодна мрежа предвид промяната на 

сутерена в блок 2 
b. Допълнение към вентилационни системи – осигуряване на нощен режим 
c. Допълнителни ОВК инсталации и въздуховодна мрежа към две нови чисти 

помещения 
d. Подмяна на една вентилационна камера от стандартна в хигиенна 
e. Увеличена студова мощност по преценка на главния изпълнител. Има 

основание за увеличена студова мощност предвид появилите се нови системи към чисти 
стаи.  

f. Предвиждане на прецизни климатици към сървърни помещения в лаборатория 
„Високопроизводителни изчисления“ 

g. Допълнителна нова вентилационна система в  блок 3 на кота 4 към зона за 
бъдещо развитие 

h. Допълнителни индивидуални сплит системи /  климатици към нови сървърни 
помещения 

i. Нови клапи за поддържане на над налягане за двете чисти стаи съобразно нови 
изисквания от страна на ползвателите на лабораториите. 

j. Баланс вентили, топломери, тръби и арматура към нови вентилационни 
системи 

k. Баланс вентили, които не са предвидени по спецификация на ИП  
7. Допълнителни работи по част Конструктивна 
a. Съобразно показателите на геоложкия доклад направен за обхвата на 

поръчката за изграждането на „Лаборатории“ е реализирано фундиране на различно от ИП 
ниво 

b. Обособяване на нов използваем сутерен 
c. Предвидена е асансьорна шахта по изискване на СТП за блок 3 
d. Конструктивни промени към лаборатория 12 „ИНЕС“ блок 5 
8. Архитектура 
a. Подмяна на лаборатория DLS с лаб.1 Вивариум с обособяване на нови 

помещения, блок1, лаб.1, кота.-3.50 
b. Обособяване на склад Химикали за пречиствателни съоръжения, блок1, кота.-

3.50 
c. Изместване на склад ЛЗТ към фасада, блок.1, кота.-3.50 по препоръка от ПБЗН 
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d. Финишна обработка на подове, стени и тавани за Сива стая , корекции в 
интериорни стени на  лаб 4. „Био Инфо Тех“, блок1, кота.0.00 

e. Обособяване на Технически помещения лаб.3 „Екстракции на природни 
продукти и синтез на био активни съединения“, блок1, кота +4.00 

f. Обособяване на кухненски бокс лаб.2 „Лаборатория разработване и 
охарактеризиране на фармацевтични форми и INSILICO дизайн“, блок 1, кота +8.00 

g. Обособяване на кухненски бокс и гардеробни лаб.1 „Лаборатория за оценка на 
биологична активност и токсичност“, блок 1, кота +12.00 

h. Обособяване на използваем Сутерен в блок 2. със складови помещения и 
спирка за асансьор. 

i. Уточняване разпределение лаб. 11 „Високо производителни изчисления“, блок 
3, кота 0.00 

j. Замяна на Резервно помещение по всички етажи на блок 3 с асансьорна шахта 
и асансьор. 

k. Разместване  на помещенията в  Лаборатория 9 „Киберсигурност“ блок 3, кота 
4.00 

l. Подемна платформа за инвалиди към блок.4, кота.0.00 
m. Незначителни изменения, появяване на прозорци по фасадата, обособяване на 

ново техническо помещение  за лаб.6 „Лаборатория за интелигентни  комуникационни 
инфраструктури“, блок 4, кота.0.00 

n. Ново задание за блок 5 Лаборатория 12 „ИНЕС“ 
o. Промяна в разпределението на помещенията в  Лаборатория 7 „Изкуствен 

интелект и CAD системи“ блок 5, кота.0.00 
p. Промяна в разпределението на помещенията в  Лаборатория 8 „Микро нано 

лаб“ блок 5 и обособяване на чиста стая 
q. Нова външна евакуационна стоманена стълба от лаб.8 „Микро нано лаб“ блок 

5, кота +4.00 
9. BMS 
a. Управление, мониторинг и контрол на ново оборудване по част ОВК 
b. Следене на ОВК оборудване (HEPA  филтри и клапи за поддържане на над 

налягане) към нови чисти стаи. 
 

3. Изисквания към техническото предложение:   
Техническото предложение на участника следва да включва предложенията на 

участника по всяка от проектните части на сградата, посочени в т.1 до т.9 включително, 
по-горе, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.  

 
ВАЖНО: Предложение, което не отговаря на зададените критерии или е непълно 

ще води до невалидност на предложението. 
 
Техническото предложение да съдържа минимум:  
Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; 
Описание на видовете дейности и тяхната последователност на изпълнение; 
Организация и подход на изпълнение; 
Линеен график на дейностите с посочване на заетата работна ръка при 

строителството, други условия за успешно изпълнение на поръчката. 
Изпълнителят следва да изготви план-график за изпълнението на работите. 
В тази част от следва да се опише подробно последователността и 

взаимообвързаността на предвидените дейности в зависимост от представения 
технологичен подход за постигането  на  целите на договора, включително чрез 
определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, 
необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за 
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подготвителните дейности, на дейностите по изпълнение на СМР на обектите,  както   и 
всички   други   дейности, необходими за постигане целите на договора и предвидени в 
техническото задание към изпълнителя.  

Участникът следва да представи идентификация на възможните рискове и  
предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване  на 
риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с 
оглед обезпечаване на качественото и навременно изпълнение на предмета на 
поръчката. 

Мерките за управление на рисковете следва да се изготвят за следните 
дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 
договора: 

• Времеви рискове. 
• Рискове свързани с качеството на изпълнение. 
• Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка. 
• Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми. 
• Рискове, свързани  с безопасността на работното място 
• Рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни 
и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни имоти и/или други 
обществени обекти 
• Финансови рискове; 
• Други рискове 
Участникът следва да отчете предпоставките за възникване на дефинираните 

рискове; да разработи мерки за недопускане/предотвратяване възникването на рискове; 
дейности за преодоляване и минимизиране на влиянието на възникнал риск; да 
анализира степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска. 
 

4. Срок за изпълнение на поръчката –  до 60 дни, считано от датата на 
подписването им.  

5. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, район „Младост“, бул. 
„Цариградско шосе“ №111, сграда Лаборатории. 

6. Цена и начин за плащане 
Максимална стойност на поръчката е 1 502 931,37 лв. (един милион петстотин и 

две хиляди деветстотин тридесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС. 
Цената за изпълнение на поръчката следва да включа всички преки и непреки 

разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Плащанията се 
извършва по банков път, съгласно условията на договора, а именно: 

- 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора ще бъдат изплатени 
авансово, в срок от 10 работни дни след представяне на проформа фактура. Авансовото 
плащане се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с 
включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на 
договора. С цел избягване на съмнение, изпълнителят не е длъжен да ползва авансовото 
плащане. 

- 60 % (шестдесет процента) от размера на възнаграждението ще бъдат изплатени в 
срок от 10 работни дни след подписването на двустранен констативен протокол за 
приемане на извършената от изпълнителя работа И (кумулативно) връчването на 
Възложителя на данъчна фактура, издадена въз основа на документите, удостоверяващи 
възникване на задължението. 

 
Дейността се финансира по договор договор с № BG161PO003-1.2.05-0001-С0001, 

проект "Научно-технологичен парк", който се осъществява с финансовата подкрепа ОП 
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„Конкурентоспособност”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 
            
         7. Гаранции 

7.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:  
          Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер 
на 5 % от стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е със 
срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на 
договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – 
или банкова гаранция. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде по образец 
съгласно Образец № 8или да съдържа условията за усвояване в приложения образец. 

Банковата сметка на Възложителя: 
IBAN BG31UNCR70001520814012  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  
BIC  UNCRBGSF 
Авансовото плащане по договора за изпълнение се обезпечава преди извършването 

му с предоставяне в полза на Възложителя на безусловна и неотменима банкова гаранция 
в размера на авансовото плащане с включен ДДС със срок на валидност 30 дни след 
крайния срок за изпълнение на договора.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Възложителят освобождава гаранциите при условията на ЗОП, без да дължи лихви 
за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
 
            III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

 
Участникът в процедурата следва да отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП, 

актовете по прилагането му, и на посочените в документацията за участие. 
1. Условия за участие в процедурата: 

 1.1. Възложителят изпраща покана за участие в процедурата, съгласно 
изискванията ан чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП, единствено на „ОБЕДИНЕНИЕ 
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ – ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176682273, адрес: гр. 
София 1756,  р-н „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, ет.2, офис 116, 

1.2. Участниците следва да отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените 
изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие. 

1.3. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от 
следните обстоятелства: 
 а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл.253 - 260 от 
Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в 
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление 
против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против 
стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран; 
 б) е обявен в несъстоятелност; 
 в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно 
националните му закони и подзаконови актове; 
 г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 
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 1.4. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник: 

а) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 
а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

б) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка,  доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

в) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права 
на работниците; 

г) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки; 

1.5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участници: 

а) при които лицата по т.1.4 са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси. 
  

2. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците: 
Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:  
2.1. С цел постигане на оптимална координация на дейностите по инженеринга на 

обект „Лаборатории“ и обема от работи предмет на допълнително възлагане по реда на 
чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП, при изпълнение на обществената поръчка участникът следва да 
ползва инженерно-техническия екип, който е ангажиран с дейностите по инженеринга на 
обект „Лаборатории“. 

2.2. Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на 
строежи в групи съгласно издаденото разрешение за строеж на обекта, включен в обхвата 
на настоящата процедура, съответно строежи от първа група, трета категория, която да 
му позволи извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.  

2.3. Участникът следва да поддържа застраховка „Трудова злополука“ на 
персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, за който е приложима 
задължителната застраховка „Трудова злополука“, със застрахователно покритие не по-
малко от 100 000 лв (сто хиляди лева) за един застрахован. 

  
Забележка:  
1. По своя преценка Обединение „Телекомплект – Тилев Архитекти“ ДЗЗД може 

да предложи в своята оферта допълнителни експерти, които да подпомагат 
дейността на задължителните експерти. 

2. В случай, че изпълнителят планира да използва при изпълнение на 
допълнително възложените работи  единствено персонала, ангажиран с изпълнение на 
инженеринга на обект „Лаборатории“, това обстоятелство следва да се заяви, като в 
този случай няма да е необходимо представяне на застраховка „Трудова злополука“, 
съгласно изискването на т.2.2 по-горе.  

 
Изискуеми документи: 
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1. Декларация, че, при изпълнение на обществената поръчка участникът ще 
ползва инженерно-техническия екип, който е ангажиран с дейностите по инженеринга на 
обект „Лаборатории“ (Образец № 5) 

2. Копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър 
на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в 
групи съгласно издаденото разрешение за строеж на обекта, включен в обхвата на 
настоящата процедура, съответно строежи от първа група, трета категория, която да 
му позволи извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. 

 2. Застрахователна полица или еквивалентен документ за сключена валидна 
застраховка „Трудова злополука“ на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, 
за който е приложима задължителната застраховка „Трудова злополука“, придружена със 
списък на лицата, включени в застраховката, със застрахователно покритие не по-малко от 
100 000 лв (сто хиляди лева) за един застрахован, в случай, че не е включен в 
застраховката „Трудова злополука“, представена, във връзка с изпълнението на 
инженеринга на обект „Лаборатории“.  

Възложителят ще приеме и документ, изходящ от застроховател, за поемане на 
безусловен ангажимент от страна на застрахователя, че при избор на участника за 
изпълнител на настоящата поръчка и сключване на договор за възлагане, застрахователят 
се задължава да осигури застрахователно покритие на риска трудова злополука при 
изисканите от възложителя условия. 

 
3. Участникът трябва да не е свързано лице с възложителя по смисъла на чл. 

4.1 от Общите условия към договорите по ОП „Конкурентоспособност”.  
Свързани лица по смисъла на чл. 4.1 от Общите условия към договора са лицата по 

смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или, които са обект 
на конфликт на интереси.  

   
4. По отношение на участника следва да не е налице конфликт на интереси, 

съгласно Общите условия на договорите по ОП „Конкурентоспособност”. 
По смисъла на чл. 4.3 от Общите условия на договорите по ОП 

„Конкурентоспособност”, за да е спазено изискването за избягване на конфликт на 
интереси трябва да е налице следното: 

а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за 
възлагане, участникът в процедура за възлагане да не се представлява от лице на трудово 
или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинно звено на 
ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 
напускането й; 

б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за 
възлагане, участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на 
ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган или бившето Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност” 
докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

в) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или 
бившето Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната 
длъжност и една година след напускането й към датата на подаване на оферта от участника 
да не притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане изпълнението на 
дейности по проект, съфинанисиран по ОП „Конкурентоспособност”; 

г) Към датата на подаване на офертата от съответния участник в процедура за 
възлагане, участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинно 
звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година 
след напускането й. 

17 
 



За обстоятелствата по т. 3 - 4 се представя декларация към офертата, съгласно 
образец. 
 

IV. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 
           Офертата, която ще бъде представена от Обединение „Телекомплект – Тилев 
Архитекти“ ДЗЗД в процедурата, трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 120 
(сто и двадесет календарни) дни, считано от датата, на която ще се проведат преговорите 
за сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

                     При подаване на офертите, участникът трябва да се придържа точно към обявените 
от Възложителя условия. Обединение „Телекомплект – Тилев Архитекти“ ДЗЗД има право 
да представи само един вариант на оферта.  
 

1. Съдържание на офертата. Необходими документи за участие в обществената 
поръчка и минимални изисквания към участниците: 

1.1. Копие от валидно удостоверение за актуално състояние или единен 
идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице – копие от документ за самоличност; 

1.2. Ценово предложение във вид на КСС с видовете работи и количества за 
допълнително възлагане, (Образец № 7), с посочена единична цена и обща цена за всяка 
от позиициите, както и сумирана обща предложена цена за изпълнение на обществената 
поръчка.  

1.3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 3); 
1.4. Декларация за ползване на експертите, ангажирани с дейностите по 

изпълнение на инженеринга на обект „Лаборатории“ (Образец № 5). 
1.5. Техническо предложение (Образец № 6). 
1.6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 

участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон. 
Пълномощното трябва да бъде изрично и подписано от лицето, което по закон 
представлява участника; 

1.7. Други документи по преценка на участника. 
1.8. Административни сведения за участника (Образец № 2).  
1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП (Образец №11). 
1.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, съгласно                 

чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП (прилага се декларация свободен текст или това обстоятелство 
следва да се декларира в офертата, съгласно приложения образец към документацията). 

 
       2. Изисквания към документите 

Всяка страница на предложението следва да е подписана, подпечатана и 
номерирана с пореден номер на страницата. Всички документи, които не са представени в 
оригинал или не са нотариално заверени копия следва бъдат заверени от участника с гриф 
“Вярно с оригинала”. Документите и данните в предложението се подписват само от лица 
с представителни функции или от  упълномощени от тях лица с нотариално заверено 
пълномощно.  

Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. 
Ако в предложението са включени документи, сертификати и референции на чужд език, 
същите следва да са придружени с превод.  

 
3. Подаване на офертата 
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4.1. Офертата, запечатана в непрозрачен плик, се изпраща на адреса, посочен в 
обявлението на Възложителя, като върху него се изписва обектът на поръчката, името и 
адресът на участника, телефон и факс.  

4.2. Подаване на офертата за участие в процедурата: от 9:00 часа до 9:45 часа на 
30.09.2015г. 
 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ С 
УЧАСТНИКА 

 
1. Дата и място на провеждане на договарянето: Договарянето ще се проведе на 

30.09.2015 година от 10:00 часа на адрес на управление на „София Тех Парк“ АД в 
гр.София, р-н „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86, ет.3, Заседателната зала. За да вземе 
участие в договарянето, законният представител на участника следва да се яви на 
посочените дата, час и място лично или чрез пълномощник с нотариално заверено 
пълномощно, като следва да представи изискуемите съгласно настоящата покана 
документи и информация. 
 
 2. Провеждане на договарянето и определяне на изпълнител:  
 2.1. Процедурата на договаряне с покана се провежда по реда на чл. 92а от ЗОП от 
комисия, която се назначава от възложителя по реда на чл. 34-36 от ЗОП, след изпращане 
на поканата за участие в договарянето. 
 2.2. Комисията провежда договаряне с поканения участник за определяне на 
условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в настоящата 
покана за участие. 
 2.3. Направените предложения и постигнатите договорености с участника се 
отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 
 2.4. Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участника, ако 
той не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. 
 2.5. След провеждане на договарянето с поканения участник, комисията изготвя 
доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага сключване 
на договор с поканения участник или прекратяване на процедурата. 
 2.6. Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срок от 5 работни 
дни след приключване на работата на комисията. 
 2.7. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен 
за изпълнител. 

 
VІ. СКЛЮЧВАНЕ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител съгласно 

приложения проект, който включва всички предложения от офертата. 
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от същия закон, както и да извърши 
съответна регистрация, когато е изискуемо, да представи документи или да изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен 
за изпълнител, е длъжен да представи освен гореописаните документите и гаранция за 
изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена 
поръчка, настоящите указания и проекта на договор. 
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VII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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