122. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” – ЛОЗЕНЕЦ
гр. София, ул. ”Презвитер Козма” № 2, тел./факс: 02/865-03-74; e-mail: 122ou@122ou.com

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН
ПЛОД„ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА
122. ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“
В изпълнение на заповед № 695/08.05.2019г.на директора за избор на доставчик по
схеми “Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и
2021/2022г., заинтересованите лица могат да подават предложения при следните условия
и ред:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по
Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – 7 /седем/ работни дни, считано
от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на училището.
2. Брой на децата/учениците попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“
и схема „Училищно мляко“ в 122. ОУ „Николай Лилиев“ – 351 /триста и петдесет и
един/.
3. Срок за изпълнение на доставките – три учебни години, както следва: 2019/2020г.,
2020/2021г., 2021/2022година.
4. Минимален 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
122. ОУ се прилагат през съответната учебна 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 „Училищно мляко“ се съблюдават изискванията по чл. 10 и чл. 11 от
Наредбата.
7. Място на извършване на доставките – 122. ОУ „Николай Лилиев“.
8. Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – 17.05.2019г., включително до 16:30
часа.
Предложения получени след срока не се разглеждат.
9. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов
представител в сградата на 122. ОУ „Николай Лилиев“, с административен адрес: гр.
София, ул. „Презвитер Козма“ № 2, в рамките на работното време от 08.00 до 16.30 часа.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема
„Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 1 (една) година,
считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва с представяне на
списък с доставките, изпълнени по схемата за която кандидатства за последната една
година.
2. Заявителите задължително следва да представят регистрационният номер на
обекта за производство или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и
издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на
тези обекти.
2.1. Регистрацията на обектите следва да включва съответните групи храни:
плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата, за която се подава
предложението.
3. Заявителите задължително следва да представят регистрационният номер на
транспортните средства, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз
на извършваните от тях доставки, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна
полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.
4. Заявителите по Схема „Училищно мляко“ задължително трябва разполагат с
транспортни средства с устройства за поддържане на температурен режим, които
осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10,
ал. 4 от Наредбата.
5. Заявителите по Схема „Училищен плод задължително следва да представят
договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл. 9, ал. 1 от
Наредбата – 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, в който да бъде посочен и регистрационният номер на
земеделския стопанин.
6. Заявителите по Схема „Училищно мляко“ задължително следва 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 от Наредбата /за заявителите по чл.13, ал. 1, т. 3 от Наредбата/.
7. Заявителите по Схема „Училищно мляко“ задължително следва да предоставят
копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще
бъдат доставяни по съответната схема.
8. Заявителите по Схема „Училищно мляко“ задължително следва да предоставят
договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено
производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл.
13, ал. 3 от Наредбата/.
9. Заявителите по Схема „Училищно мляко“ задължително следва да предоставят
мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и
които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.
10. Всеки участник следва да посочи срок за отстраняване на несъответствие на
количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация.
11. Преимущество при избор на заявител по схемите имат:
11.1. Заявители, които разполагат с възможност за прилагане на съпътстващи
мерки по чл. 7 от Наредбата, включени в Национална стратегия за прилагането на схема
за предлагане на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и
училищата в Република България от учебната 2017/2018 до учебната 2022/2023 година.

11.2. Участници притежаващи сертификати QMS 9001:2015 или ISO 22000.
Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата, на учебното
заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 09.05.2019г.

Директор:
Ивета Германова

