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За набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод"
и схема "Училищно мляко"
На основание чл.13, ал.2 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"
обявявам набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен
плод" и схема "Училищно мляко" при следните условия:
1.Срок за набиране на предложения от 01.10. 2019 г. до 09.10.2019 г.
2.Брой на децата попадащи в целевата група - 192 бр.
3.Учебни години за доставките- 2019/2020г.; 2020/2021г. и 2021/2022г.
4.Максимален брой доставки по Схема „Училищно мляко" за всяка учебна
година - 50
5. Максимален брой доставки по Схема „Училищен плод " за всяка учебна
година - 46
Заявителите за доставки на продукти по схемата „Училищен плод" и "Училищно
мляко" трябва да представят :
1. Регистрационен/регистрационни
номер/номера
на обект/обекти
за
производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните;
2.
Регистрационен/регистрационни
номер/номера
на
транспортното/
транспортните средство/средства по чл.10, ал. 4 от Наредбата.
3. Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните
продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко".
4. 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".
5. 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 1999г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани с посочен регистрационен номер-за Схема
„Училищен плод".
6. Заявителите по съответните схеми да предоставят мостри на опаковките на
млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на
чл.10, ал. 1,3 и 5.
7. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.

