ПОКАНА ЗА ОФЕРТА

REQUEST FOR PROPOSAL

„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 invitation as
the contracting authority, is a company whose
object of activity 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 such as airport operator, airport
administration and ground handling operator.

1. SUBJECT OF THE CONTRACT
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
“Supply, installation and commissioning of 7
„ Доставка, инсталиране
и въвеждане в /seven/ pieces of explosives trace detection
експлоатация на 7 /седем/ броя оборудване за equipment (ETD)”, in accordance with the Terms
откриване на следи от експлозиви”, съгласно of Reference.
Техническото задание.
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
България, София, бул. Хр. Колумб № 1,
3. СРОК НА ДОГОВОРА
Съгласно Техническото задание.
4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Офертите се представят по имейл на адрес
procurement@sof-connect.com , или лично, или по
пощата на следния адрес: гр. София, бул.
„Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1
„Заминаващи пътници” – административен етаж
2, деловодство, всеки работен ден от 8,30 до 16,00
часа.
Офертата и всички документи, приложени към
нея, трябва да бъдат подписани с валиден
електронен
подпис
от
представляващия
участника, съгласно актуалната му регистрация,
или от изрично упълномощен негов представител,
което се доказва с пълномощно.
Срок за подаване на оферти: 14 (четиринадесет)
работни дни, считано от датата следваща деня на
публикуване на поканата на интернет страницата.

2. PLACE OF PERFORMANCE
Bulgaria, Sofia, Blvd. Christopher . Columbus
№ 1,
3. TERM OF THE CONTRACT
According to the Terms of Reference.
4. SUBMISSION OF TENDERS
Offers shall be submitted by email to
procurement@sof-connect.com , or in person or
by post to the following address: Sofia. Bulgaria,
Sofia Blvd. Christopher Columbus № 1, Terminal
1 "Departures" - administrative floor 2, office,
every working day from 8.30 to 16.00.
The offer and all the documents attached to it
must be signed with a valid electronic signature by
the Bidder's representative, in accordance with its
current registration, or by an expressly authorised
representative, as evidenced by a power of
attorney.
Deadline for submission of offers: 14
(fourteen) working days from the day following
that of publication of the invitation on the website.

5. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Адрес за кореспонденция:
„СОФ КЪНЕКТ“ АД, бул. „Христофор Колумб“
№ 1, България, летище София, Терминал 1,
„Заминаващи пътници” – административен етаж
2, деловодство
За контакт: e-mail
procurement@sof-connect

5. EXCHANGE OF INFORMATION
Address for correspondence:
"SOF Connect" AD, Blvd. Christopher
Columbus № 1, Terminal 1 "Departures Administrative Floor 2, Registry Department.

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участниците трябва да представят оферта,
съответстваща на изискванията посочени в
настоящата покана и приложенията към нея.
Оферти могат да подават всички заинтересовани
лица, които отговарят на изискванията на
възложителя.
Участникът трябва да подаде техническо и
ценово предложение, което отговаря в най-пълна
степен на изискванията по техническата
спецификация,
Възложителят запазва правото си да поиска
допълнителни
разяснения,
документи
по
поръчката и друга относима информация,
свързана с представената оферта, с цел
провеждане на договаряне и/или по сключването
на договора.
С настоящата Покана СОФ Кънект
информира Участниците, че тръжният процес
може да бъде прекъснат или отменен по всяко
време, без да уточнява причините. Разходите,
понесени от Участниците във връзка с участието
в тръжната процедура до момента на
прекъсване/прекратява, са за сметка на
Участниците. В допълнение, СОФ Кънект си
запазва правото да не подпише Договор дори и
след представянето на Техническо и Финансово
предложение, ако качеството на получените
Предложения не отговаря на вътрешните
изисквания и финансовите очаквания на СОФ
Кънект. В този случай разходите също са за
сметка на Участниците.
Приложение към поканата:

6. CONDITIONS OF PARTICIPATION
Bidders must submit a offer which complies
with the requirements set out in this RfP and its
annexes.

Contact info: e-mail
procurement@sof-connect

Offers may be submitted by any interested
party who meets the requirements of the
contracting authority.
The Bidder must submit a technical and price
proposal that fully meets the requirements of the
technical specification.
The contracting authority reserves the right to
request further clarifications, contract documents
and other relevant information relating to the
tender submitted for the purpose of negotiation
and/or conclusion of the contract.
With this Request for proposal SOF Connect
informs the Bidders that the tender process may be
interrupted or canceled at any time, without
specifying the reasons. The costs incurred by the
Bidders in connection with the participation in the
tender procedure until the moment of suspension /
termination shall be borne by the Bidders. In
addition, SOF Connect reserves the right not to
sign a Subcontract even after the submission of a
Technical and Financial Proposal, if the quality of
the received Proposals does not meet the internal
requirements and financial expectations of SOF
Connect. In this case, the costs are also borne by
the Participants.

Annex to the invitation:
1.Техническо задание;
2. Указания за участие;
3. Образец на оферта;
4. Образец на цена;
5. Образец на банкова гаранция.

1. Technical specification;
2. Instructions for participation;
3. Offer template;
4. Price template;
5. Bank guarantee.

