ДГ „Слънчо“, с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен
Тел. 0894443533, E -mail: dg_yablanovo@abv.bg

Изх. № 33 /23.04.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод" и
Схема „Училищно мляко"
На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 136, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата 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",
приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г„ обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., ………. бр. 18 от
1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед
осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти
ОБЯВЯВАМ:
I. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод" и по
Схема „Училищно мляко", за нуждите на ДГ „Слънчо“, с. Ябланово, за период от три
учебни години: 2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.
1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по
Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко" - 7 /седем/ календарни дни, считано
от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община
Котел. Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема
„Училищен плод" и Схема „Училищно мляко" - 30.04.2019 г. включително, до 16,00 часа.
Предложения, получени след срока не се разглеждат.
2. Прогнозен брой на децата/учениците в училище – 140 бр.
3. Учебни години, за които ще се извършват доставките - три учебни години, както
следва: 2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години.
4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:
4.1. По схема „Училищен плод" - не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки
за учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.
4.2. По Схема „Училищно мляко" - не повече от 50 /петдесет/ доставки за
учебна година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.
5. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в
Учебното заведение се прилагат през съответната учебната година - в периода от 15
септември до 31 май. При прилагане на схемите се съблюдават условията по чл. 12, ал. 1 и
ал. 2 от Наредбата.
6. По Схема „Училищен плод" се съблюдават изискванията на чл. 9 от Наредбата.
По Схема „Училищно мляко" се съблюдават изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.
7.Място на извършване на доставките – ДГ „Слънчо”, с. Ябланово, общ. Котел, ул.
„ Христо Ботев” -9А
8.Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на
обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и да
представят издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за
регистрация на тези обекти. Регистрацията на обектите следва да включва съответните
групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за
която/ито се подава предложение.

