
ДЕТСКА ГРАДИНА „Щ А С Т Л И В О Д Е Т С Т В О" -VIСПЕРИХ 

7400 гр.Исперих; ул."Васил Левски"91; теп:0892235313, 0892235308; е-mail:cdg_isperih@mail.bg 

ОБЯВЛЕИИЕ 

ЗА ИАЬИРАИЕ ИА ПРF,ДЛОЖЕИИЯ ЗА ДОСТАВКА ИА 

I[ЛОДОВЕ И ЗЕЛF,ИЧУЦИ, МЛЯКО И МЛF.ЧИИ ГIРОДУК'ГИ 

ИО СХЕМА „УЧИЛИIЦИО 1VIЛNKО И УЧИЛИЩF.И ПЛОД" 

1. Описание на обявлението 

Във връзка с избор на доетавчик по схеми „УчилипIно мляко " и ,,Училигцси плод" за една учебна 

година — 2019/2020 ДГ „Щастливо дететно" гр.Исперих публикува настоящата обява на интернет страница на 

(Кэщина Ислерих. 

Дата на публикуване: 29.11.2019 г. 

Срок за лолучанане на предложепия: 06.12.2019 г., 16:30 ч., лично от участника или от упълиомощен от 

него предетавител, в егрaz[ата на учебното заведение, находяща се на слелния адрес: ул."13асил JIевеки" 91 
гр.Исперих. 

Hpu подаване, участника е длъжен да получи входяш номер на сноетл предложение 

Съгласно даниите посочени в ,,Информадионна сиетемв на образованието" в учебното заведение броя 

на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко" и ,,Училищен плод", а именмо 

деиата от първа до четвърта подготвител►га група, към датата на публикунане на настоящата обява са 103 
броя. 

Брой на излълнените доставки за текущата учебна година -- при акт за отменяне на акта за одобрение 

на предходен доставчик-ако е ггриложимо. 

Максималният брой доставки за учебната 2019/2020 година ло схема „Училищно мляко " е до 50 
доставки. 

Максималният брой доставки за учебната 2019/2020 година по схема „Училищеи плод " е до 46 
доставки. 

Всички участници с подаване на своето предложение се задължаяат стриктно за спазват и изпълняват 
всички изисквания разписани в ,,Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на 
ллодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема "Училищен плод" и Схема 
"Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДR, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 
г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)", наричано по-допу наредбата. 

Предложсния, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат. 



11_ Изискванин към участнициге 

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки, ицентични или сходни с тези по схема 

„Училищно мляко", изпълиени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

лредложението 

I1од „сходни" доставки с; разбира: доставки на Мляко и млечни лродукти и доставки на ллодове и 

зеленчуци извън схема „Училищмо мляко". 

3а доказване на горепосоченото изискване нсеки участник следва да представи Референции или списък 

с доставките изпълмени през последните три години минимум 3 бр . 
2. Всеки един участник трябва да tтритежава минимум един соfiствеи или нает с логонор за наем, обект за 

производство и/или тьрговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. 

Във връзка с това е кеобходимо в сноето предложение участиика па предостави погонор за наем или 

докумвнт за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за 

производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, 

с включени следните групи храни —„мляко и млечни пlюдукти" и група „пресни-плодове и 

зеленчуци". 

3. Всеки един участник трябва да притежава миttимум 2 соfiствени или наети с договор за наем, 

трансплртни средстна. 

Във връзка с това е необходимл в своето предложение участника да предостави копие от талон и 

разрепгително и регистрациомният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и 

условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни 

лроизведения 

4. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено коцие „Вярно с оригинала" 

на договор, предварителен договор иля писмо за намерение ",за доставка на мляко и 

млечни продукти от проиэводител, който произнежда продукти, отговарялtи на изискванията на чл. 10 
за заявителите ло чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мJіяко"; 

5. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение занерено копие „Вярно с оригинала" на 
договор, предиарителен договор или лисмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 
от наредбата за доставка }ta плодове и зеленчуци, лроизведени от земеделски стл►тани, регистрирани 
по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и подпържане на регистьр на земеделските стопани, в който се 
посочва регистрационпият номер на земеделския стопанин — за Схема "Училищен плод". 

б. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както 
и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат достаняни и които отговарят 
на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко". 

7. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят г►исмо с намерение за достанка на мляко и млсчни продукти 
собствено производство, о гговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по 
Схема "Училииtно мляко"; 

111. Съдържание па предложепието 

Предложението ое подава в свободен текст на български език — на хартиен носител и съдържа 
всички докумепти от раздел 11 - Изискнания към участниците 

Забележка:Лрелложения могат да подават участници както за днете схеми , така и за всяка по 
отделно при спазване изискванията на възложителя и наредбата 

Възложител, 

Елка Михалева Дучева: L 

Директор на ДГ „Щастливо 


