ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 „ЧАЙКА“
Гр. Варна, ж.к. „Чайка“, до бл.3; тел.: 052/983345
Филиал - 1 „Бисерче“ - ж.к. „Чайка“, до бл. 19; тел: 052/802382
chaika4@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на продукти по
Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
/На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл. 13б от „Наредба за условията и реда за прилагане на схеми
за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения
– Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко““/ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г./, както
и заповед № РД111от 02.09.2019 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ за откриване на
процедура за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
1.
Срок за набиране на предложения – 7 (седем) работни дни, считано от
датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на детската
градина.
2.
Брой на децата в детската градина – 420.
3.
Учебни години, за които ще се извършват доставките – 2019/2020 г.,
2020/2021 г., 2021/2022 г.
4.
Максимален брой доставки за всяка учебна година
4.1. 2019/2020 г. по Схема „Училищен плод“ – 46 доставки.
4.2. 2019/2020 г. по Схема „Училищно мляко“ – 50 доставки.
4.3.
За 2020/2021 г. и 2021/2022 г. броят на доставките се определя от
изпълнителния директор на ДФЗ в срок до 15 август, съобразно прогнозата за бюджета по
Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
5.
Изисквания към участниците и приложими документи към
предложенията:
5.1. По Схема „Училищен плод“:
5.1.1. Предоставяне на предложение за доставка на плодове и зеленчуци по схемата,
включени в списъка по Приложение № 1 на Наредбата;
5.1.2. Предоставяне на регистрационен/регистрационни номер/номера на
обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за
храните;
5.1.3. Предоставяне на 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;

5.2. По схема „Училищно мляко“:
5.2.1. Предоставяне на предложение за доставка на плодове и зелемляко и млечни
продукти по схемата, включени в списъка по Приложение № 3 на Наредбата;
5.2.2. Предоставяне на регистрационен/регистрационни номер/номера на
транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4;
5.2.3. Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на
млечните продукти, които ще бъдат доставяни;
5.2.4. Предоставяне на 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 от Наредбата;
5.2.5. Предоставяне 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 от Наредбата;
5.2.6. Предоставяне на 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 от Наредбата.
6.
Предоставените документи по схемите трябва да бъдат в оригинал или копие
със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето заявител, което подава предложението.
7.
Заявителите представят лично или чрез упълномощен представител
предложенията в детската градина от 03.09.2019 г. до 12.09.2019 г. влючително от 8:00 до
16:00 ч. в канцеларията на ДГ № 18 „Чайка" /основна сграда до бл. 3 в ж.к.“Чайка“/.
Предложения, постъпили след посочения срок не се разглеждат.

