Набиране на предложения за доставка на продукти
по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
за учебната 2019 /2020 г.
ДЕТСКА ГРАДИНА №166 „ВЕСЕЛУШКА”
София 1421, ул. „Горски пътник” №23, телефон 02 866 22 71, dg166@abv.bg
БУЛСТАТ 000667307, Код по КИД 8510, Код по ЕКАТТЕ 68134-09

OБЯВЛЕНИЕ
За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен
плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019 /2020 г., съгласно Постановление №32 от
22.02.2019 г., обн. в ДВ брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019
г.обнародвано в ДВ брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за условията и редът за прилагане на схемата за
предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък Схема
„Училищен плод“, и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в
учебните заведения - Схема „Училищно мляко“ приета с Постановление № 251 на МС
от 2016 г. (обн. ДВ, бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,бр. 36 и бр.55 от
2017г. и бр. 43, бр.53 и бр.97 от 2018 г.)
1. Административни данни на детското заведение:
- Име на детското заведение, код по админ: Детска градина № 166 „Веселушка“,
2211992
- Трите имена на директора – Малинка Стефанова Петрова
- Брой деца попадащ в целевата група: 117
- Адрес, телефон за връзка, e-mail: София 1421, ул. „Горски пътник” №23, телефон
02 866 22 71, dg166@abv.bg
- Срок за набиране на предложенията: от 06 до 13 юни 2019 г.
2. Допълнителни условия:
- Доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, ще се извършват
за една учебна година, както следва: 2019/2020 година
- максималният брой доставки за учебна година за едно дете е 46 (четиредесет и шест)
доставки по схема „Училищен плод“ и 50 (петдесет) доставки по схема „Училищно
мляко“.

3. Изисквания към доставчиците/заявителите:
- Доставчиците/заявителите да предоставяне на регистрационен/регистрационни
номер/номера от Удостоверението за регистрация на обект/обекти за производство
и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните от БАБХ(Българска агенция по
безопасност на храните), като предостави заверено копие от регистрациятя му по
БАБХ;
- Доставчиците/заявителите следва да предостави регистрационен/регистрационни
номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от
Закона за храните от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) – за Схема
„Училищно мляко“, предназначено за транспорт на хранителни продукти. Доказва се с
представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие от талона на автомобила и копие
от регистрацията му;
- Доставчиците/заявителите да предоставят договор, предварителен договор или писмо
за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и
зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва
регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;
- Доставчиците/заявителите да предоставят копие на сертификати за производство по
БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно
мляко“;
- Доставчиците/заявителите да предоставят договор, предварителен договор или писмо
за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който
произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;
- Доставчиците/заявителите да предоставят писмо на писмо за намерение за доставка
на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на
чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;
- Доставчиците/заявителите да предоставят мостри на опаковките на млякото и
млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.
10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.
4. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в
учебното заведение в срока по чл. 13б, ал. 2, т. 1. Предложения, получени след срока,
не се разглеждат.
5. След изтичането на срока за набиране на предложения по чл. 13б, ал. 2, т. 1 комисия,
назначена със заповед на директора на ДГ № 166 „Веселушка“, разглежда постъпилите
предложения и извършва избор на заявител въз основа на поне три предложения за
доставка на продуктите по съответната схема, като поне едно от предложенията трябва
да е от лице по чл. 13, ал. 1, т. 3. Когато в срока по чл. 13б, ал. 2, т. 1 не са постъпили
три предложения за доставка на продуктите по съответната схема или липсва
предложение от лице по чл. 13, ал. 1, т. 3, комисията извършва избор въз основа на
получените в срока по чл. 13б, ал. 2, т. 1 предложения.

Комисията по чл.13г, ал.1 отправя писмено мотивирано предложение към директора
за избор на заявител по Схемата „Училищно мляко“ и по Схема „Училищен плод“ при
спазване на изискванията на наредбата.
Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната
схема въз основа на писменото предложение по чл.13г, ал.2, в която посочва най-малко
избрания заявител, учебните години, за които ще се извършват доставките, и
максималния брой доставки, за които е избран заявителят за всяка учебна година.
Директорът на учебното заведение предава заповедта на избрания заявител по схемата
и копие от представените от него документи към представеното предложение.
Директорът публикува заповедта на интернет страницата по чл. 13б, ал. 1.

Директор: п
(Малинка Петрова)

