
                              

 

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 

 
 

 

ПОКАНА  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА 

ОБОРДУДВАНЕ 
 

Изх. Но 03/16.08.2022 г. 

 

 

 

 

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 1612 

Бул. "Цар Борис III”, офис 81, офис 1 

Лице за контакт Мария Александрова 

Тел.: 0877926996 

Ел.поща: maria.aleksandrova@nasekomo.life 

Интернет адрес/и https://nasekomo.life 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПОКАНАТА А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 
 
 

Обект на процедурата  Обектът на настоящата процедура е изработка и доставка на 

специализирано оборудване. 

Място на изпълнение на 

доставката/ услугата 

 

Насекомо АД 

Описание на предмета на 

процедурата 

Изработване на специални роботи за нуждите на четири 

прототипни технологични линии за индустриално отглеждане на 

https://nasekomo.life/
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насекоми, изграждащи се от възложителя в рамките на проекта 

„Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното 

отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени 

технологии“ по договор на възлагащата страна с Норвежкия 

финансов механизъм 2014-2021 

Програма “развитие на бизнеса, иновации и МСП в българия” 

Приоритетна област „Зелени индустрии“ с номер 2020/ 551661 от 

16.07.2021, както следва: 

 

Антропоморфен робот с 4 степени на свобода за зареждане  

материали и спомагателни компоненти на съществуващa  

транспортна лента за технологична линия «Система за 

буфериране на ларви» според зададена техническа спецификация 

от идеен проект, предоставен от Възложителя   

 

Антропоморфен робот с 6 степени на свобода за манипулиране 

на касетки с ларви и фрас за технологична линия «Система за 

вътрешна логистика с охлаждане» спрямо зададена техническа 

спецификация от идеен проект предоставен от Възложителя.  

 

Автономен роботизиран транспорт за «Система за вътрешна 

логистика с охлаждане» на суровини и биологичен материал 

между поточни линии за индустриално отглеждане на ларви на 

насекоми по зададена техническа спецификация от идеен проект, 

предоставен от Възложителя.  

 

Антропоморфен робот с 6 степени на свобода по зададена 

техническа спецификация от идеен проект за обслужване на 

технологична линия «Система за администриране на ларви в 

хранителен субстрат“, предоставен от възложителя 

 

 

Количество или обем на 

обекта на процедурата 

 

 

Очаква се Изпълнителят да изработи и къстамизира посоченото 

по-горе оборудване спрямо Техническа спецификация към Идеен 

проект на Възложителя като част от развойна дейност на 

комплексна система от 4 (четити) интегрирани технологични 

линии за индустриално отглеждане на насекоми. 

 

За целите на изпълнението на идейния проект, изпълнителят ще 

взаимодейства с доставчика на инженерна услуга „Проектиране, 

прототипиране, техническа изработка, монтаж, отстраняване на 

грешки и модификаци, тестване и инсталиране на:  система за 

буфериране на ларви; система за вътрешна логистика с 

охлаждане на ларви; система за администриране на ларви в 

хранителен субстрат, и  цялостна интеграрация на 

гореизброените системи, включително интеграция с 

роботизиращи компоненти, механизирани компоненти, системи 
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„Квалификатор на ларви“ и  “AirBnB“, възложена на друг 

изпълнител в рамките на същия проект „Увеличаване на зеленото 

въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез 

внедряване на промишлени технологии“. 

 

Внедряване на роботите за цялостна интеграция 

Настоящата поръчка е част от комплексна развойна задача за 

създаване на 4 (четири) технологични линии за индустриално 

отглеждане на ларви на  насекомото "Черна муха войник“, в които  

ще функционират свързано и съгласувано различни механизирани 

и електрически устройства, елементи за автоматизация и 

физически компоненти по специлално разработена технологична 

схема. Проектирането и изграждането на тези технологични 

линии е обект на отделен договор на възложителя с консорциум 

от изпълнители. Роботите ще представляват неразделна част от 

общата система, което ще бъде постигнато чрез дейности по 

интеграцията им към останалите компоненти.  

За целта, като неразделна част от настоящото Техническо задание, 

Насекомо предоставя Идеен проект и Технически спецификации, 

на база на които роботите ще бъдат изработени.  

Модификации, адаптации и други дейности по експолатация на роботите, 

които ще са необходими за внедряване на обордуването в цялостна 

интеграция на  технологичните линии, ще се извършват от изпълнителя 

на настоящата поръчка в тясна координация между страната-контрагент 

по настоящия договор и съответните подизпълнители по договора на 

Насекомо за интеграция на 4-те технологични линии, като и давата 

договора се изпълняват в рамките на един и същ проект за безвъзмедна 

помощ с номер 2020/ 551661 от 16.07.2021. В това число, ако е 

необходимо, дейностите по подготовка за интеграция де се осъществяват 

за Насекомо на територията на изпълнителя. 

 

Собствеността, призитичаща от тази поръчка остава при Възложителя. 

 

Очакван гаранционен период на оборудването: 24 месеца. 

 

Прогнозна стойност в лева, 

без ДДС 

Антропоморфен робот с 4 степени на свобода за зареждане  

материали и спомагателни компоненти на съществуващa  

транспортна лента за технологична линия «Система за 

буфериране на ларви» - 86 370.23 лв. без ДДС (осемдесет и шест 

хиляди триста и седемдесет лв. и двадесет и три ст.). 

 
Антропоморфен робот с 6 степени на свобода за манипулиране 

на касетки с ларви и фрас за технологична линия «Система за 

вътрешна логистика на ларви с охлаждане» - 77 380.00 лв. без 

ДДС (седемдесет и седем хиляди триста и осемдесет лв.). 

 



 

                              
 
 

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 

 

4 

Автономен роботизиран транспорт за «Система за вътрешна 

логистика»  - 85313.30 без ДДС (осемдесет и пет хиляди триста и 

тринадесет лв. и тридесет ст.)  

 
Антропоморфен робот с 6 степени на свобода по зададена 

техническа спецификация от идеен проект за обслужване на 

технологична линия «Система за администриране на ларви в 

хранителен субстрат“- 139333.02 без ДДС сто тридесет и девет 

хиляди триста тридесет и три лв. и тридесет и две стотинки. 
  

Обща стойност на оборудването:  

Цифром: 388396.55 лв. без ДДС 

 

Словом:  

Срок на договора Календарни дни: 34 (тридесет и четири) седмици 

(от сключване на договора) 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

 

 

Правен статус 

Кой може да кандидатства 

Юридическото лице, до което е изпратена поканата, 

самостоятелно. 

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   

 

Икономическо и 

финансово състояние 

 

Минимални изисквания 

Участникът да  е реализирал кумулативен оборот за 

последните 3 години в размер не по-малък от 1 път и 

половина от стойността на поръчката.  

В случай че участникът ще използва подизпълнители, 

изискването се отнася и за тях, съответно приложимо към 

процента на участието им.  

 



 

                              
 
 

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 

 

5 

Икономическо и 

финансово състояние 

 

Изискуеми документи 

ОПР и Баланс за последните три приключени финансови 

години, в зависимост от това кога участникът е учреден или е 

започнал дейността.  

Технически възможности 

и/или професионални 

способности 

Минимални изисквания 

 

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 или друго доказателство за успешното им 

приключване. 

 

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: 

 

Първо плащане в размер на 15% (петнадесет процента), 

платими не по-късно от 3 (три) работни седмици при 

подписване на приемо-предавателен протокол за предаване 

на оборудването за експлоатация. Не по-късно от 6 (шест) 

седмици след подписване на договора, Изпълнителят предава 

на Възложителя оборудването срещу приемо-предавателен 

протокол и преминава към експлоатацията му с цел 

подготовка – къстамизация – за обща интеграция на 

оборудването с технологичните линии на Възложителя, 

според Техническа спецификация, която е част от Идеен 

проект, предоставени на Изпълнителя. 
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Mеждинно плащане в размер на 35% (тридесет и пет процента) 

платими не по-късно от 3 (три) работни седмици и при готовност 

на оборудването за доставка за инсталиране  в цялостната 

интеграция на поточните линии, обект на идейния проект на 

Възложителя, след преминали финални къстамизации, и след 

подписано известие за готовност от страна на Изпълнителя за 

доставка на оборудването на обекта. 

 
Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента), 

платими в срок до 90 (деветдесет) дни след финално отстраняване 

на грешки на обекта на Възложителя и осъществени обучения на 

екипа на Възложителя и посочени от него конкретни контрагенти 

(ако това е необходимо) с подписан констативен протокол за 

завършена поръчка и издаване на фактура оригинал. 

 

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“ № 2020/ 551661 от 16.07.2021  

Срок за подаване на 

оферти 

Дата: 23.08.2022 г. 

Час: 12 ч., EEST 

Документите се подават по електронен път на адрес: 

maria.aleksandrova@nasekomo.life 

Интернет адреси, на които 

може да бъде намерена 

поканата 

 

Неприложимо.  

 

Поканата се изпраща до определен потенциален изпълнител, 

на основание чл.10 от Вътрешните правила за избор на 
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доставчици на стоки, услуги и строителство на Насекомо АД, 

предвид това, че услугата, предмет на поканата, е 

изключително специализирана и е част от научно-

изследователския процес на компанията.  

Срок на валидност на 

офертите 

до (23/09/2022 г.) 

 

Условия при отваряне на 

офертите 

Дата: 24.08.2022 г. 

Час: 10.00 ч.  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖА 

ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. ІІІ настоящата обява 

   

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация за обстоятелствата – по образец   

 

 

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

ІІІ настоящата обява  

1. ОПР и Баланс за последните три приключени финансови години – 2019, 2020, 2021; 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата 

по т. ІІІ от настоящата обява: 

1. Работни резюмета на ключови експерти в екипа – свободен текст, със задължително 

включена информация за сходен опит;  

2. Списък на сходни изпълнени проекти; 

3. Приемо-предавателни протоколи за осъществените сходни проекти или друго 

доказателство за успешното им приключване. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

 

1. Оферта, съдържаща техническо предложение за изпълнение на поръчката, срок на 

валидност – по образец; 

 

2. Ценово предложение – по образец; 
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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. 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. 

 

3. Възложителят писмено уведомява участника 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             15.08.2022 г 

 


