
                              

 

Supported by the Norway Grants 2014-2021,  

in the frame of the Programme Business Development, Innovation and SMEs, Bulgaria 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма  

“Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” 

Договор № 2020/ 551661 от 16.07.2021 

 
 
 

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ 
 
 

РАЗДЕЛ I: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Официално наименование Насекомо АД 

Вид на Възложителя и основна 
дейност 

Насекомо АД е търговско дружество, с 
основен предмет на дейност: 
 
10.91 Производство на готови храни 
(фуражи) за селскостопански животни 
 

Адрес България, гр. София 1606 
р-н Красно село, ул. "Григор Пърличев" 
№ 2, офис 2 и 3 

Лице за контакт Мария Александрова 
Тел.: 0877926996 
Ел.поща: 
maria.aleksandrova@nasekomo.life 

Интернет адрес https://nasekomo.life 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Обект на процедурата  Обектът на настоящата процедура е консултантска 
услуга. 

Място на изпълнение на 
услугата 
 

Насекомо АД 

Описание на предмета 
на процедурата 

Проектиране, прототипиране, отстраняване на 
грешки и модификации на квалификатор за 
новородени ларви от насекоми. 

1. Обособени позиции  
 

Не 

Количество или обем на 
обекта на процедурата 
 
 

Предмет на настоящата покана е проектирането и 
разработването на готов за внедряване в 
производството на Насекомо АД прототип на 
квалификатор за новородени ларви на насекомо. 

В рамките на инженерната задача, от Изпълнителя се 
очаква да изпълни следните 2 (две) основни дейности: 

https://nasekomo.life/
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1) Проектиране и разработване на прототип, с 
функционалност и капацитет според техническата 
спецификация на Възложителя; 

 
2) Отстраняване на грешки и извършване на 

необходимите модификации, след тестване на 
Прототипа от Възложителя; предаване на 
окончателен модел на прототипа, готов за 
внедряване в индустриалното производство на 
Възложителя. 

 
      Интелектуалната собственост върху прототипа 

принадлежи изцяло на Възложителя 
 
Гаранционен период: 12 (дванадесет) месеца, след 
датата на приемане на услугата от „Насекомо“ АД. 
 

Прогнозна стойност в 
лева, без ДДС 

Цифром: 187,759.68 лв. 
Словом: сто осемдесет и седем хиляди седемстотин 
петдесет и девет лв. и шейсет и осем ст. 
 

Срок на договора В месеци: 9 (девет) месеца 
(от сключване на договора) 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Правен статус 
Кой може да кандидатства 

Всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по 
търговския закон или според закона на държавата, в 
която е установено, което отговаря на критериите на 
настоящата обява.  
 

Правен статус 
 
Изискуеми документи 

Изискуеми документи 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение 
за актуално състояние, а когато е физическо лице 
- документ за самоличност 

2. Декларация за обстоятелства по образец   

3. Други документи (ако е приложимо). 
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Икономическо и 
финансово състояние 
 
Минимални изисквания 
 

 
Кандидатът да  е реализирал кумулативен оборот за 
последните 3 години в размер не по-малък от 
стойността на поръчката.  
 

Икономическо и 
финансово състояние 
 
Изискуеми документи 

ОПР и Баланс за последните три приключени 
финансови години, в зависимост от това кога 
кандидатът е учреден или е започнал дейността си.  
 
 

Технически 
възможности и/или 
професионални 
способности 
Минимални изисквания 

Кандидатът да разполага с минимум 3-ма души екип с 
опит и инженерна степен в областта на 
машиностроенето. 
 

Кандидатът да има минимум 2 изпълнени сходни по 
предмет и обхват задачи. 

Технически 
възможности и/или 
професионални 
способности 
Изискуеми документи и 
информация 

 

Работни резюмета на ключови експерти в екипа – 
свободен текст, със задължително включена 
информация за сходен опит.  
Списък на сходни изпълнени проекти. 
Приемо -предавателни протоколи за осъществените 
сходни проекти. 
 

Условия и начин на 
финансиране 

Финансирането на настоящата процедура се 
осъществява по договор за безвъзмездна финансова 
помощ за реализирането на проект: „Увеличаване на 
зеленото въздействие на индустриалното отглеждане 
на насекоми чрез внедряване на промишлени 
технологии“ („Scaling up the insect industry green impact 
through deployment of industrial insect technology“ № 
2020/551661 от 16.07.2021 г., финансиран от Норвежкия 
финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма 
“Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”, 
приоритетна област „Зелени индустрии“, изпълнител 
Насекомо АД. 
 

Условията и начина на плащане по процедурата са 
както следва: 

Авансово плащане в размер на 40 % от сумата  

Междинно плащане в размер на 40 % от общата сума 
при доставка на решението 
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Финално плащане в размер на 20 % от общата сума  
при инсталиране на решението. 

Всички плащания по договора ще се извършват по 
банков път в лева или евро. За формиране на 
стойността в евро се ползва фиксирания курс на БНБ 1 
евро = 1.95583 лв.  
 

Във фактурата следва да се включи текст, цитиращ 
номера и името на проекта, както и източника на 
финансиране.  

Други особени условия 
 

Определят се в договора 
 

 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА  
 

Критерии за оценка на 
офертите 

Най-ниска цена 
 

Административна 
информация 

Поръчката се изпълнява и финансира в рамките на 
проект: 
“Увеличаване на зеленото въздействие на 
индустриалното отглеждане на насекоми чрез 
внедряване на промишлени технологии”. 
Scaling up the insect industry green impact through 
deployment of industrial insect technology   
с № 2020/ 551661 от 16.07.2021  

Срок за подаване на 
оферти 

Дата 27.10.2021 г. 
Час: 23,59 ч. 
Офертите се подават на хартиен носител в запечатан 
непрозрачен плик лично от кандидата или негов 
представител, с куриер или по пощата, в офиса на 
Възложителя на адрес: гр. София 1606, р-н Красно 
село,  
ул. "Григор Пърличев" No 2, офис 2 и 3  
на вниманието на Марк Болар, „Насекомо“ АД. Аадрес 
за подаване на оферти по електонна поща: 
maria.aleksandrova@nasekomo.life 

Интернет адреси, на 
които може да бъде 
намерена поканата 

News & Media - Nasekomo in the news - nasekomo.life 

Срок на валидност на 
офертите 

60 календарни дни от крайния срок на получаване на 
офертите 

Условия при отваряне на 
офертите 

Дата: 28.10.2021 г. 
Час: 12.00 ч. 

 

mailto:maria.aleksandrova@nasekomo.life
https://nasekomo.life/news-media/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  
 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. ІІІ настоящата 
обява 
   

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние, а 
когато е физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация за обстоятелствата – по образец   
3. Други документи (ако е приложимо). 

 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на 
кандидата по т. ІІІ настоящата обява  

1. ОПР и Баланс за последните три приключени финансови години, в зависимост 
от това кога кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 

 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата по т. ІІІ от настоящата обява: 

 

1.   Работни резюмета на поне трима ключови експерти в екипа – свободен текст, 
със задължително включена информация за сходен опит, 

2. Списък на сходни исполнении проекти. 
3. Приемо -предавателни протоколи за осъществените сходни проекти 
 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 
1. Оферта, съдържаща техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

декларация за подизпълнителите (ако има такива) и дела на тяхното участие, 
срок на валидност – по образец; 

2. Ценово предложение – по образец; 
3. Документи по  т.А.1, А.2, Б и В за подизпълнителите (ако кандидатът е 

декларирал, че ще ползва подизпълнители); 
 

 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 
лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок 
от датата на постъпване на искането. 

2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на Възложителя: News & 
Media - Nasekomo in the news - nasekomo.life 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 
документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 
допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

https://nasekomo.life/news-media/
https://nasekomo.life/news-media/
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4. Възложителят писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 
документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за 
представянето им. Срокът е  еднакъв за всички участници.  

 
 
 
 

 


