
 

ОУ „Найден Геров”с. Гавраилово, ул. „Каменица”№2, община Сливен 

Телефон: 04513 21 70; e-mail: najden.gerov@abv.bg 

 

Изх.№……….. 

ДО……………                  
ПОКАНА 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

   С настоящото писмо отправяме покана за представяне на предложение на основание чл. 13, 

ал.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за представяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „ Училищен плод“ и  

Схема „ Училищно мляко“ с предмет: 

  Извършване на доставки по схема  „Училищен плод“ и по схема „ Училищно мляко“ за 

учебната 2017/2018г.“ 

Участниците могат да представят само по една оферта за схема „Училище плод“ и схема   

 „ Училищно мляко“. 

Участниците трябва да имат доказан опит в прилагане на схема „Училищен плод“ и схема   

„Училищно мляко“. 

 

Изисквания за участие в изпълнението на схемите: 

1. Квалификационни и технически изисквания към участниците за предоставяне на 

плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод “ и мляко и млечни продукти по схема  

 „Училищно мляко“  

• Участниците  трябва да са били изпълнители по схема  „ Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ минимум две години в 30 учебни /детски заведения. 

2. Цена 

• Участниците не трябва да посочват  цена в предложенията си, тъй като доставените в 

съответното учебно/ детско  заведение плодове  и зеленчуци по схема „Училищен плод“ 

и схема „Училищно мляко“ са финансирани от ЕС и съфинансирани от националния 

бюджет, съгласно пределните цени, и  утвърдената методика от изпълнителния директор 

на ДФ „ Земеделие“ за всяка от учебните години. 

3. Срок за изпълнение на поръчката 

• Срокът за изпълнение на поръчката  е от 15 септември до 31 май за учебната 2017/2018г.  

 

Изисквания към изпълнението на поръчката: 

1. Изпълнителят гарантира, че продуктите, финансирани по схемите, за които подават 

заявки, са предоставени разделени на децата и учениците и не се използват за друго, 

освен за директна консумация; 

2. Изпълнителят е задължен да осигури регулярни доставки в учебното заведение на един 

вид от продуктите по всяка от горепосочените схеми на ден и не повече от 10 доставки 

на месец; 

3. Изпълнителят е задължен да води отчет на продуктите и количествата, доставени в 

учебното заведение; 

4. Изпълнителят е задължен да изисква прилагането, поне, на една съпътстваща мярка по 

схема „ Училищен плод“ и „ Училищно мляко“,  съгласно чл. 7 от по-горе посочената 

наредба; 

5. Изпълнителят е задължен да доставя в учебното заведение пресни плодове и зеленчуци и 

мляко и млечни продукти, които са достатъчни за прилагането на чл. 9, ал. 7 от 

наредбата; 
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6. Изпълнителят е задължен  продуктите, които доставя в учебното заведение, да са 

подготвени и /или пакетирани в обект за производство или търговия с храни, 

регистриран по чл. 12 от Закона за храните за съответната група храни. 

 

 

Съдържание на предложението: 

1. Попълнен образец на предложение по схема „ Училище плод“ “ и „ Училищно мляко“. 

 

Срокът за предоставяне на офертите е до 16,00 часа на 15.06.2017г. 

 

Офертата се представя в деловодството на учебното заведение, лично от участника или 

от упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо  с обратна 

разписка или чрез куриерска служба , като подателят съобрази, че офертата трябва да 

бъде заведена в срока, посочен по-горе. 

 

Приложение №1 – Образец на предложение за извършване на доставка по схема 

 „ Училищен плод “ и „ Училищно мляко“  за учебната 2017/2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Мадлена Георгиева 

Директор на ОУ „Найден Геров“ село Гавраилово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

ОБРАЗЕЦ 

 

Наименование на 

Участника: 

 

Правно- организационна 

форма на участника: 

 

Седалище по регистрация:  

ЕИК по Булстат:  

Идент. номер по ДДС  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  
 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ НАЙДЕН ГЕРОВ“ 

С. ГАВРАИЛОВО 

 

 

ОТНОСНО: ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № ………… 

 

Във връзка с отправена покана за представяне на предложение на основание чл.13, ал.2 

от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци 

и на мляко и млечни продукти в учебните заведение – Схема „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ с предмет: 

 

„ Извършване на доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 

2017/2018г. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

След запознаване с всички документи и образци от поканата за предоставяне на 

предложение, получаването на които потвърждаваме с настоящото, удостоверявам, че ще 

изпълним в пълен обем съгласно изискванията на „Възложителя“ и при условията на „Поканата 

за представяне на предложение“ за доставки по схема „Училищен плод“  и  „Училищно мляко“  

за съответния период. 

 

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ:……………………. 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ:…………………… 

ДЛЪЖНОСТ: УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА……………….. 

 

 


