СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
град Балчик, общ. Балчик , област Добрич,ул.“Черно море“№80
Директор:Станислав Николов
Тел/факс: 0579-7-28-05, e-mail: sou.balchik@gmail.com

ОБЯВЛЕНИЕ
Средно училище „Христо Ботев“гр.Балчик набира предложения по Схема“Училищен
плод“ и Схема“Училищно мляко“ 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 чрез Държавен фонд“Земеделие“ при следните условия :
1.Срок за набиране на предложенията: от 26.08.2019 до 03.09.2019 г. включително.
2.Брой деца за които ще се извършва доставката: 75
3. Период на доставките: за учебната 2019/2020 г.
4.Максимален брой доставки за периода: по Схема“Училищен плод“-46 ,
по Схема “Училищно мляко“-50
5.Кандидатите да представят документ за регистрационен номер на транспортното
средство по чл.10,ал.4 –за Схема“Училищно мляко“.
5.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
земеделските стопани,регистрирани по Наредба№3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани с посочен регистрационен номер на земеделските стопани-за Схема „Училищен плод“.
6.Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните
продукти,които ще бъдат доставяни по Схема“Училищно мляко“.
7.Предоставяне на договор,предварителен договор или писмо за намерение за
доставка на млякои 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“.

8.Предоставяне на писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти
собствено производство,отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по
чл.10,ал.1,3 и 5 за Схема“Училищно мляко“.
9.Предоставяне 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 за схема“Училищно
мляко“.
10.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложението си в
деловодството на СУ“Христо Ботев“гр.Балчик в предвидения срок.
11. Разглеждане на предложенията: 04.09.2019 г.
12.Определяне на заявител по съответната схема :05.09.2019 г.

Директор: Станислав Николов

