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          П О К А Н А 
 

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на 

управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор 

Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на 

оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за „Обновяване на система за контрол 

на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех Парк“. 

 

 

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: 

www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“. 

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за 

приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги 

на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД. 

Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията по 

настоящата покана. 

1. Предмет: Предмет на възлагането е обновяването на съществуваща система за 

контрол на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех Парк, 

съгласно техническото задание, представляващо Приложение № 1 към настоящата покана.  

2. Обхват на дейностите. 

• всички мерки по обновяване и максимално надграждане на функционалността на 

съществуващата инфраструктура; 

• подмяна на съоръжения, части и компоненти;  

• добавяне на нови/допълнителни съоръжения;  

• добавяне на функции чрез твърди и меки мерки, включително 

подмяна/надграждане/добавяне на софтуер, мобилни приложения, лицензи и други до 

постигане на оптимална функционалност, актуална към съвременните възможности и 

решения, в съответствие с техническото задание, представляващо Приложение № 1 към 

настоящата покана. 

• 5 годишна пълна гаранция на всички твърди и меки мерки, всички съоръжения, части 

и компоненти, софтуер и др. за безпроблемна работа и пълна функционалност на системата. 

При изпълнение на предмета на поканата е необходимо надграждане на 

съществуващата паркинг системa, актуализиране на съществуващия софтуер и осигуряване на 

свързаност със системата на НАП в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 

13.12.2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

http://www.sofiatech.bg/


   

 

адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, Ж, ет. 2 

email: office@sofiatech.bg 

website: www.sofiatech.bg 

 

 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към 

лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.  

 

Пълният обхват на дейностите и всички задължителни условия и изисквания на 

възложителя за изпълнение на поръчката, включително техническите изисквания към 

отделните компоненти, системи, софтуер и оборудване са подробно описани в Техническото 

задание – Приложение № 1 към настоящата покана. Необходимата за изпълнение на предмета 

на поканата информация за инфраструктурата на София Тех Парк – достъпи до терена, 

изградена алейна мрежа и подходи за достъп са показани на „Ситуация“ /“masterplan_parking 

access-Model“ /, съставляващо Приложение № 2 към поканата. 

 

3. Минимални изисквания за участие:  

3.1. През последните 3 (три) календарни години, предхождащи датата на настоящата 

покана, участниците да имат изпълнена поне една услуга/дейност с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на поканата. За настоящата покана под „сходен /идентичен предмет“ се има 

предвид: услуги / дейности, свързани с доставка или изграждане на автоматизирани 

многокомпонентни системи за контрол на автомобилния достъп и управление на паркинги, 

сходни като вид и обхват с описаната в Техническото задание 

Под „изпълнени услуги/дейности“ следва да се разбират такива, чийто срок за 

изпълнение е приключил към датата на подаване на офертата по настоящата покана. 

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на документи, 

удостоверяващи изпълнението/извършването на сходните услуги/дейности, а именно: 

оригинал или заверени „вярно с оригинала“ копия на удостоверение/я за добро изпълнение 

или референция/и, издадени от получателя/ите на съответната/ите услуга/и, и/или други 

документи, доказващи изпълнението на сходните услуги /дейности. Към документите за 

съответствие участниците могат да представят и заверени „вярно с оригинала“ договори, 

които да допълват информацията по представените референции/удостоверения. 

Важно: представените документи за съответствие следва да съдържат 

информация най-малко относно вида, обема и характеристиките на изпълнената услуга, 

срокът за нейното изпълнение и съответно датата на приключване, наименованието на 

съответния възложител и становището на възложителя относно качественото, срочно и 

точно изпълнение на така възложените дейности по предоставената от участника услуга. 

 

3.2. Техническо предложение: Участниците трябва да представят техническо 

предложение за изпълнение на услугите/дейностите предмет на възлагане, което да 

съответства на изискванията на възложителя посочени в поканата и в техническото задание 

(приложение № 1 към поканата) и да е съобразено със съществуващата инфраструктура на 

София Тех Парк. Техническото предложение трябва да включва: 

- предложение за изпълнение на всички услуги/дейности в пълен обем, вид и обхват в 

съответствие с изискванията на Техническото задание (Приложение № 1 към поканата) и при 
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спазване на условията на възложителя. Техническото предложение трябва да покрива 

посочените в поканата и Техническото задание (приложение № 1 към поканата) задължителни 

минимални технически изисквания към изпълнението на отделните услуги /дейности; 

- подробно описание на предлаганите в съответствие с Техническото задание 

(Приложение № 1 към поканата) услуги /дейности, с посочване на техническите данни на 

оборудването предложено от участника;  

- документи (технически спецификации/досиета, брошури, проспекти и/или линкове към 

официални интернет страници и др.), съдържащи подробна информация, от които може да се 

установи съответствието на предложението на участниците с изискванията на възложителя 

посочени  в Техническото задание (Приложение № 1 към поканата);   

 

4. Условия за изпълнение: 

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 111.  

4.2. Срок за изпълнение:  

Срокът за изпълнение на всички услуги/дейности включени в обхвата на 

техническото задание не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договор. Посоченият в предходното изречение срок за 

изпълнение е максималният срок за изпълнение на предмета на поканата. В декларацията за 

приемане условията на поканата, съдържаща и срок за изпълнение, участниците задължително 

посочват предложеният от тях срок за изпълнение на всички услуги/дейности включени в 

предмета на поканата. Същият трябва да е в рамките на определеният от възложителя 

максимален срок. В случай, че по причини, независещи от Възложителя, се наложи посоченият 

в предходното изречение срок да бъде променен, задълженията на изпълнителя ще се считат 

за приключени след изпълнение на всички дейности включени в обхвата на Приложение № 1 

– Техническо задание от настоящата Покана.  

4.3. Прогнозна стойност: 60 000 лв. без включен ДДС. Това е прогнозната стойност за 

изпълнение на всички услуги/дейности включени в предмета на поканата и на техническото 

задание.  
 

4.4. Цена и начин на плащане:  

• Цена: Участниците следва да изготвят своята ценова оферта в лева, без включен ДДС. 

Предложената цена трябва да е за изпълнение на всички услуги/дейности включени в предмета 

на поканата и в техническото задание – приложение № 1 към поканата.  

Ценовото предложение на участниците следва да включва всички преки и непреки 

разходи, свързани с качественото изпълнение на целия обем услуги/дейности в описания в 

Техническото задание (Приложение № 1 към поканата) вид и обхват, в това число за 

материали, оборудване, транспорт, труд, осигуровки, застраховки, данъци /без данък добавена 

стойност/, такси, лицензи и др. разходи съпътстващи реализацията на предмета на поканата. 
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• Начин на плащане: Плащанията по сключения договор с избрания изпълнител ще се 

извършват по банков път, по посочената от определеният за изпълнител участник банкова 

сметка, както следва: 

➢ Авансово плащане в размер на 20 % /двадесет процента/ от общата стойност на договора в лева с 

включен ДДС в срок до 7 /седем/ работни дни от подписване на договора и след представяне на 

банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане и надлежна проформа фактура за авансово 

плащане, съдържаща всички законови реквизити; 

 

Забележка: Авансовото плащане не е задължително. Авансовото плащане е предоставена 

възможност на изпълнителя да финансира изпълнението на част от дейностите по 

договора. В случай, че участниците имат желание да се възползват от тази възможност, 

същите следва да заявят това писмено в офертата си – в образеца на ценово предложение. 

 

➢ Окончателно плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от  стойността на 

сключеният договор с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

изпълнението на всички услуги/дейности посочени в обхвата на Техническото задание - 

Приложение № 1 от настоящата Покана и приемането им без забележка от Възложителя. 

Приемането на изпълнените услуги/дейности без забележки от страна на Възложителя се 

удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от представители на 

възложителя и на изпълнителя. Плащането ще се извърши на база извършените от Изпълнителя и 

приети без забележки от Възложителя услуги/дейности, придружени с необходимите документи, 

съгласно изискванията на настоящата покана, договора и действащото приложимо българско 

законодателство и след представяне на оригинал на данъчна фактура, съдържаща всички законови 

реквизити. 

 

5. Видове гаранции: размер и условия за връщане. 

5.1. Гаранция за изпълнение:  

Участникът, избран за изпълнител  - в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на 

договора, следва да представи в полза на възложителя, гаранция за добро изпълнение в размер 

на 5% /пет процента/ от общата стойност на договора в лева без ДДС. Същата следва да бъде 

със срок на валидност, който да обхваща срока на изпълнение на всички дейности включени в 

обхвата на техническото задание + 30 /тридесет/ календарни дни от датата на окончателното 

приемане без забележки от възложителя на същите. Гаранцията за изпълнение се освобождава 

при условията и в срока указани в т.5.1.2. по-долу.  

5.1.1.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 

➢ парична сума, преведена по банкова сметка на възложителя, както следва: 

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД  

IBAN: BG31UNCR70001520814012  

BIC:    UNCRBGSF; 

 

➢ банкова гаранция за изпълнение – в оригинал, издадена в полза на възложителя. и 

покриваща на 100 % размера на гаранцията. Банковата гаранция следва да е безусловна, 
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неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че 

изпълнителят не е изпълнил някое свое задължение по договора. Банковата гаранция за 

изпълнение следва да е издадена по приложения към настоящата покана образец – 

Приложение № 7 или да съдържа същите или по-изгодни за възложителя условия. 

 

5.1.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер, в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни от деня на окончателно приемане без забележки от възложителя на 

изпълнените услуги/дейности (доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 

съоръженията, системите, оборудването, софтуера и т.н.) и изготвяне на нужните за това 

протоколи и при условие, че суми по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия 

за задържането им. Преди освобождаване на гаранцията за изпълнение определеният за 

изпълнител представя гаранция за гаранционна отговорност. 

 

5.2. Гаранция за гаранционна отговорност. Гаранцията за гаранционна отговорност 

следва да бъде в размер на 3 % от стойността на договора в лева без ДДС и със срок на 

валидност, който да обхваща срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни (срока на 

действие на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на всички доставени 

твърди и меки мерки, всички съоръжения, части и компоненти, софтуер и др. за безпроблемна 

работа и пълна функционалност на системата). Същата се представя в една от формите 

посочени по-горе в т.5.1.1. В случай, че изпълнителят реши гаранцията за гаранционна 

отговорност да бъде под формата на банкова гаранция, същият изпраща на възложителя за 

съгласуване проекта на банковата гаранция, преди да представи оригинала на същата. 

 

5.3. Гаранция за авансово плащане. 

• Авансовото плащане по договора, когато изпълнителят желае да ползва аванс за 

финансиране изпълнението на услугите/дейностите по договора, се обезпечава преди 

извършването му с предоставяне в полза на Възложителя на банкова гаранция за авансовото 

плащане. Банковата гаранция за авансовото плащане трябва да е издадена в полза на 

възложителя и да покрива на 100 % размера на авансовото плащане с включен ДДС – 

представя се оригинал на същата. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и 

платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е 

изпълнил някое свое задължение по договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото 

плащане следва да е със срок на валидност, който да обхваща срока на изпълнение на всички 

дейности включени в обхвата на техническото задание + 30 /тридесет/ календарни дни от 

датата на окончателното приемане без забележки от възложителя на същите. Банковата 

гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава след цялостно приспадане 

на аванса при приемане без забележка на изпълнените услуги/ дейности. 

Минимум 3 (три) работни дни преди извършване на авансово плащане, Изпълнителят 

изпраща на Възложителя за съгласуване проекта на банковата гаранция за авансово плащане.  

 

6. Условия за участие:  

6.1. Офертите, придружени с изискуемите документи съгласно настоящата Покана, се 

представят в офиса на „София Тех Парк“ АД, на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско 
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шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Върху плика с офертата, следва 

да бъде посочено следното:  

 

 

 

6.2. Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 27.04.2020г. Оферти, постъпили след 

посочения час и дата, няма да бъдат разглеждани. 

 

7. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена. 

След отваряне на предложенията, същите се разглеждат от назначена от Изпълнителния 

директор на „София Тех Парк“ АД нарочна комисия и се преценява тяхното съответствие с 

минимално необходимото съдържание и със задължителните условия за изпълнение на 

предмета на поканата, съгласно изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана 

и в Техническото задание - приложение № 1 към поканата.  

Офертите на участниците ще бъдат оценявани и класирани въз основа на предложената от 

тях цена за изпълнение на дейностите по настоящата покана. Участникът предложил най-

ниска цена за изпълнение на дейностите по настоящата покана ще бъде класиран на първо 

място. 

 

8. Указания за подготовка на оферти: 

8.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: 

8.1.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника 

по приложен образец, представляващ Приложение № 3 – Представяне на участника към 

настоящата покана. 

8.1.2. Техническо предложение на участника в обхват, съгласно посоченото в т.3.2. от 

настоящата покана.  

8.1.3. Документи, доказващи съответствието на участника с минималните изисквания по т. 

3.1. от настоящата покана, както следва: документи за удостоверяване извършването на сходни 

Наименование на Участника: ……………. 

Участници в обединението: ……………… (когато е приложимо) 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, ел. адрес: ……………. 

 

 

Оферта за участие в процедура за избор на изпълнител за „Обновяване на система за контрол 

на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех Парк“. 

 
 

                 До  

                                                                 Изпълнителния директор на  

                                                     „София Тех Парк“ АД 

                                                                                      гр. София, п. к. 1784; 

                                                                                      бул. „Цариградско шосе” № 111Ж, ет. 2 



   

 

адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, Ж, ет. 2 

email: office@sofiatech.bg 

website: www.sofiatech.bg 

 

 

с предмета на поканата услуги/дейности: оригинал или заверени от участника с „вярно с 

оригинала“ удостоверение/я за добро изпълнение или референция/и, издадени от 

получателя/ите на съответната/ите услуга/и, и/или други документи, доказващи изпълнението 

на сходните услуги/дейности. Към документите за съответствие участниците могат да 

представят и заверени „вярно с оригинала“ договори, които да допълват информацията по 

представените референции/удостоверения. 

Важно: представените документи за съответствие следва да съдържат информация 

най-малко относно вида, обема и характеристиките на изпълнената услуга, срокът за 

нейното изпълнение и съответно датата на приключване, наименованието на съответния 

възложител и становището на възложителя относно качественото, срочно и точно 

изпълнение на така възложените дейности по предоставената от участника услуга. 

 

8.1.4. Декларация за приемане на условията по настоящата Покана, съдържаща и срок за 

изпълнение на предмета на поканата, изготвена по приложен образец, представляващ 

Приложение № 4 към настоящата покана. Уточнение: в декларацията за приемане 

условията на поканата, съдържаща и срок за изпълнение, участниците задължително 

посочват предложеният от тях срок за изпълнение на всички услуги/дейности включени 

в предмета на поканата. Същият трябва да е в рамките на определеният от възложителя 

максимален срок. 

8.1.5. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, 

представляващ Приложение № 5 към настоящата покана с посочен предложеният от участника 

срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък 

от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти. 

8.1.6. Ценово предложение, изготвено по образец, представляващ Приложение № 6 към 

настоящата покана и поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово 

предложение“; 

Всички копия на документи, приложени в офертата се представят заверени с гриф „вярно с 

оригинала“ от участника. 

Всички документи към офертата следва да бъдат на български език, а ако са на чужд език 

следва да са придружени с превод на български език. 

 

9. Условия за подаване на оферти: 

9.1. Офертите, придружени с изискуемите документи съгласно настоящата Покана, се 

представят на адрес: гр. София, п. к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки 

работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочена 

информацията описана в т.6.1. от поканата.  

9.2. Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 27.04.2020г. Оферти, постъпили 

след посочения час и дата, няма да бъдат разглеждани. 

 

10. Отваряне на оферти 

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г. извънредно 

положение на територията на Република България, получените оферти ще бъдат отворени на 
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28.04.2020г. в 10:30ч. на закрито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на 

адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2. 

 

11. Разглеждане на оферти 

11.1. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от 

Възложителя.  

11.2. Получените оферти се отварят на закрито заседание.  

11.3. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола 

за предаване на офертите на председателя на комисията. 

11.4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното 

съдържание, включително наличното в офертите „Ценово предложение“.. 

11.5. Комисията продължава своята работа на закрити заседания, на които разглежда 

подробно офертите и проверява съответствието на представените от участниците документи 

и съдържащата се в тях информация с изискванията посочени в настоящата покана. В случай, 

че установи липса, непълнота или несъответствие на документи и/или информация, комисията 

може да изисква от участниците предоставянето на допълнителни документи и/или да изисква 

разяснения за заявените от тях данни,.  

11.6. Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

документи/информация, могат да представят допълнителни документи и/или разяснения в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на искането за разяснения и/или допълнителна 

информация.  

11.7. Комисията отстранява от участие тези участници, които не представят 

допълнително изисканите документи и/или информация в срока по т. 11.6., както и тези, които 

са представили в офертите си документи, които не отговарят на изискванията в настоящата 

покана и/или които не са представили всички изисквани с настоящата покана документи и/или 

информация. 

11.8. Комисията не допуска до класиране участниците, за които е установено, че 

представените от тях документи и/или информация не отговарят на изискванията посочени в 

настоящата покана, както и участниците които не са представили или не са представили в срок 

изисканите допълнителни документи и/или информация.  

11.9. Комисията класира допуснатите участници в съответствие с предварително 

обявеният критерий за оценка: най-ниска цена. 

11.10. Действията на комисията, както и резултатите от работата ѝ се отразяват в 

протокол/и, които се подписват от всички членове и се предават на Възложителя за 

утвърждаване. 

11.11. В 5-дневен срок от утвърждаване на протокола/ите, Възложителят изпраща на 

всички участници уведомителни писма относно класирането на офертите по настоящата 

покана. 

11.12. Възложителят може по свое усмотрение да прекрати процедурата за избор на 

изпълнител на обновяването на съществуваща система за контрол на автомобилния достъп и 

контрол на паркирането на територията на София Тех Парк, като няма да е длъжен да извърши 

класиране на участниците или да подпише договор, с който и да е от участниците без за това 

да дължи каквото и да е обезщетение на участниците. 
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12. Сключване на договор. 

Договорът се сключва с класирания на първо място участник. При отказ да се сключи 

договор (ако спечелилият участник откаже, или не се яви за сключване на договор в посочения 

срок, или не представи всички документи/информация, необходими за сключване на 

договора), Възложителят по своя преценка може да: 

• определи за изпълнител класираният на второ място участник и да го покани за сключване 

на договор; или  

• да прекрати процедурата без да дължи каквото и да е обезщетение на участниците за 

претърпени вреди от прекратяването на процедурата; 

 

За допълнителна информация: Лице за контакт – инж. Николай Асъмов, тел.: 0889 

900637, e-mail: n.asamov@sofiatech.bg  

Приложения: 

1. Приложение  № 1 – Техническо задание; 

2. Приложение № 2 – „Ситуация /masterplan_parking access-Model“; 

3. Приложение № 3 - Представяне на участника; 

4. Приложение № 4 – Декларация за приемане на условията по поканата, съдържаща и 

срок за изпълнение на предмета на поканата; 

5. Приложение № 5 – Декларация за срок на валидност на офертата; 

6. Приложение № 6 – Ценово предложение; 

7. Приложение № 7 - Банкова гаранция за изпълнение. 

        

  Изпълнителен директор на 

„София Тех Парк“ АД:     

             ……………….. 

Тодор Младенов 
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