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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 
ПОКАНА 

 

За пазарни консултации с участници на пазара 
 

На основание чл.44 ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

подготовка на проект за „Разработване на иновативни методи за контрол на 

основните неприятели по оранжериините кутури чрез производство и 

интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) за биологичен контрол върху 

тях", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 - чл. 364 от ЗЗД с 

наименование „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД – ИЗК Марица - МЕЛГИ ”, действащо като 

Оперативна група, в която член/съдружник е „ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ 

КУЛТУРИ МАРИЦА”, ви отправяме покана за пазарни консултации с участници на 

пазара при посочените по-долу условия. 

I. Предмет: 

Предметът на пазарните консултации е определяне на реалистичност на 

разходите по горепосочения проект, който ще кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 

по под мярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 

рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

Основание за провежданите пазарни консултации са и т.15, 16, 17, 18, 24 и 27 от 

раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите на Условия за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-16.001, достъпни в Информационната система за управление 

и наблюдение на средствата от ЕС в България -ИСУН2020 на адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/36e47af8-7273-4018-a548-

8a4c9af6e652 

Пазарните консултации касаят следните видове доставки и услуги, разделени в 

следните обособени позиции: 

1. Доставка на биоагенти от следните видове: 

Енкарзия Формоза (Encarsia formosa)  

Афидиус Колемани (Aphidius colemani)  

Афидолетис Афидимиза (Aphidoletes аphidimyza)  

Фитосейлус Персимилис (Phytoseiulus persimilis)  

2. Доставка на семена за био краставица 

3. Таблети и мобилни компютри 
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4. Оборудване за отглеждане на биоагенти 

 

 
Всеки потенциален оферент може да оферира за една или за всички обособени 
позиции. 

Планиран период на изпълнение на проекта: Дейностите по иновативния проект ще 

сеизпълняват в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния 

договор,но не по-късно от 01 септември 2023г. 

Към настоящата покана са изготвени и приложени съответните технически 

спецификации по обособени позиции и образци на оферти. 

II. Изисквания към оферентите и офертите: 

Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а 

оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност 

съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския 

регистър не се прилага за физически лица, предоставящи услуги. Физическите лица, 

предоставящи услуги, следва да докажат компетентност или опит в областта на 

предлаганата услуга. 

Оферентите на посевен и посадъчен материал трябва да имат издадено 

разрешително за 

производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за 

регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени 

в Закона за посевния и посадъчния материал. 

Оферентите на препарати за растителна защита трябва да са получили разрешение 

за извършване на дейност по търговия с препарати за растителна защита 

Офертите могат да бъдат представени на официална бланка на оферента. 

Минималното съдържание на офертите е наименование на оферента, ЕИК или 

БУЛСТАТ и електронна поща на оферента, срок на валидност на офертата, дата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация 

на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС, наименование на 

оперативната група и заглавие на проекта, за които се издава съответната оферта. 

Срокът на валидност на офертите не трябва да бъде по-кратък от 30 дни, считано от 

датата на издаване. 

Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани в оригинал от оферента. 

Представените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай 

на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане 

на обществена поръчка по реда на ЗОП и не могат да послужат на 

потенциалните кандидати за получаване на предимства в хода на процедура за 

избор наизпълнител. 
 

Няма да се разглеждат оферти, които не са независими. Независими оферти са: 

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си 



 

или 

спрямо членовете на оперативната група: 

а) едното участва в управлението на дружеството на другото; 

б) съдружници; 

в) съвместно контролират пряко трето лице; 

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между 

тях 

могат да се уговарят условия, различни от обичайните; 

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото 

събрание на другото лице; 

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - 

физическо 

или юридическо; 

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото. 

 
I. Начин на подаване на офертите срок 

Офертите следва да бъдат подадени по пощата с обратна разписка на адрес гр. 

Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32,  „ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ 

МАРИЦА” до 16.30 часа на 13.02.2020г. 

Приложение: Технически спецификации. 
 
 
ДИРЕКТОР: 

доц. д-р Даниела Ганева: ............................ 

 

 


