СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ВЪВ
ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ
В
ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Комплексно изпълнение на
обект: Основен ремонт на покрития паркинг
на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII
и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и
изпълнение) с две обособени позиции за един
постоянен и три временни открити паркинги

Complex execution of Renovation of Sofia
Airport Terminal 2 Covered Parking Lot,
Block XIII and Block XIV and Engineering
(Design and Execution) with two separate lots
for one permanent and three temporary open
car parks

I. ВЪВЕДЕНИЕ

I. INTRODUCTION

СОФ Кънект” АД, наричан в настоящата покана
възложител, е дружество, чийто предмет на
дейност е експлоатация, поддръжка, развитие и
разширяване на гражданско летище за
обществено ползване (летище София) въз
основа на предоставена концесия, включително
извършване на дейности като летищен оператор,
администрация на летището и оператор по
наземно обслужване.

SOF Connect, referred to in this RfP as the
Contracting Authority, is a company whose
business is the operation, maintenance,
development and expansion of a civil airport for
public use (Sofia Airport) on the basis of a
concession granted, including the performance of
activities
as
airport
operator,
airport
administration and ground handling operator.

II. ПРЕДМЕТ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
Комплексно изпълнение на
обект: Основен ремонт на покрития паркинг
на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII
и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и
изпълнение) с две обособени позиции за един
постоянен и три временни открити паркинги

II. SUBJECT OF THE TENDERING
PROCEDURE
Complex execution of
renovation of Sofia Airport Terminal 2
Covered Parking, Block XIII and Block XIV
and Engineering (design and execution) with
two separate lots for one permanent and three
temporary outdoor car parks

ANNOUNCEMENT
FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR
PARTICIPATION
TENDERING PROCEDURE FOR

1. *Описание на предмета:
В изпълнение на възлагането по настоящата
поръчка, определеният Изпълнител, следва да
извърши проектиране, строително-монтажни
работи и осъществяване на авторски надзор по
време на строителството.

1. *Subject Description:
In performance of the award of this contract, the
appointed Contractor shall carry out the design,
construction and installation works and author
supervision during construction.

Поръчката се разделя в две обособени
позиции, както следва:
The contract shall be divided into two lots as
follows:
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Подобект „Временен открит паркинг - Plot 1“,
площ 9 100 кв.м., ~300 п.м.
Подобект „Временен открит паркинг - Plot 2“,
площ 13 600 кв.м., ~500 п.м.
Подобект „Временен открит паркинг - Plot 3“,
площ 4 000 кв.м., ~110 п.м.

LOT 1:
Sub-item "Temporary outdoor parking - Plot 1",
area 9 100 sq.m., ~300 sq.m.
Sub-item "Temporary Open Parking - Plot 2", area
13 600 sq.m., ~500 sq.m.
Temporary Open Parking - Plot 3 sub-plot, area 4
000 sq.m., ~110 p.m.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Подобект „Постоянен открит паркинг - Plot 4“,
площ 12 100 м2, ~390 п.м.
Всеки участник може да подава оферта
за една или за всички обособени позиции.

LOT 2:
Sub-object "Permanent outdoor parking - Plot 4",
area 12 100 m2, ~390 p.m.
Each bidder may submit a bid for one or all of
the sub-items.

Всички подробности по инженеринга за
откритите паркинги са описани в техническата
спецификация за подобект: „Инженеринг
(проектиране и изпълнение) с две обособени
позиции за един постоянен и три временни
открити паркинги“
*Описание на дейностите свързани с
предмета на поръчката са отразени в
Техническото заданиe.
За да получите документация за участие в
тръжната процедура, моля, изпратете искане до
следния и-мейл адрес: procurement@sofconnect.com. На посочен от Вас e-mail адрес ще
Ви бъде изпратен комплектът документи за
участие.
Тръжната
документация
ще
изпратена на заявилите интерес,
подписване
на
*Декларация
конфиденциалност
–
Приложение
настоящото съобщение.

бъде
след
за
към

*В случай, че се подава по електронен
път, декларацията трябва да бъде надлежно
подписана с квалифициран електронен подпис
от законния представител (пълномощник) на
лицето, заявило интерес.

All details of the engineering for the outdoor car
parks are described in the technical specification
for the sub-task. "Engineering (design and
execution) with two separate items for one
permanent and three temporary open parking lots"
*Description of activities related to the subject of
the contract are reflected in the Terms of
Reference.
In order to obtain tender documentation, please
send a request to the following e-mail address:
procurement@sof-connect.com.
The
tender
documents will be sent to the e-mail address you
have provided.
The tender documentation will be sent to the
interested parties after signing the *Declaration of
Confidentiality - Annex to this announcement.

*In case of electronic submission, the declaration
must be duly signed with a qualified electronic
signature by the legal representative (attorney) of
the person declaring interest.

The deadline for expressions of interest shall be in
Крайният срок за заявяване на интерес е accordance with the timetable set out in point 33
съответствие с графика по т.33 от приложената of the attached Instruction for Participation. The
Инструкция за участие. Графикът/сроковете/ са schedule(s) are attached and on a separate file.
приложени и на отделен файл.
The deadline for the submission of documents for
Крайният срок за подаване на документи за participation in the tender procedure is indicated
участие в тръжната процедура е посочен в in the Instructions to tenderers /see point 33/.
Инструкция към участниците в търга /виж т.33/.
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Подробни инструкции за начина на подаване на
Detailed instructions on how to submit tender
документи за участие и всички други
documents and any other documents required are
необходими документи се съдържат в
contained in the Tender documentation.
документацията за участие.
Благодарим предварително за интереса и ще се We thank you in advance for your interest and
радваме на ползотворно сътрудничество с всеки look forward to a fruitful cooperation with any
professional market partner.
професионален партньор на пазара.

Приложения:
1. Декларация за конфиденциалност
образец;
2. Инструкция към участниците;
3. График/предварителни срокове

Applications:
– 1. Confidentiality Declaration - sample;
2. Instructions to Bidders;
3 Schedule/anticipated deadlines.
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