ЗАПОВЕД № 450 ф
Кюстендил, 26.06.2019 Г.
На основание чл. 13' от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на ллпдпде и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения —
Схема Училищен плод“ и Схема “ Училищно мляко" и представено мотивирана предложение
от назначената със Заповед № 4070306.2019 г, комисия за разглеждане на постълилите
предложения и изаършен избор на заявител по схема “Училищен плод” и Схема “ Училищно
мляко”е по протокол с
г, по списа на ОУ „Христо Ботев• гр Кюстендил

ОПРЕДЕЛЯМ
1, по проведена процедура за набиране на предложения за доставка на лродуктите по
посочените схеми в пето основнп училище „христа за 2019-2020, 2020-2021 2021, 2022 учебни
години„ обявявам за определени следните заявители .
1.1 „ Заявител ло Схема „.УЧИЛИЩ€Н плод“ — ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ ОРД — ф,
Кюстендил, ЕИК 175101135. със седалище и адрес на управление: обл. Кюстендил, гр.
Кюстендяг. п,к.25ЏЏ, пл. Демокрация• ет.5, офис В, с максимален брой доставки за
всяка учебна година 50 за стогансклте 2019-2020 r.,2020-2021. 20212022учеёни години;
1 2. Заявител по Схема Учллищно мляко“ - „МЛЕЧНИ продукти ТРАКИЯ“ еоод. - Ф.
Хасково. ЕИК 201227049, сьс седалище и адрес на управление;п, кпд 6300, обл. Хасково, гр.
Хасково, със седалище Северна индустриална зона. комплекс .Сердика, с максимален брой
ДОСТЕВКИ за всяка учебна година 46 ёр,; за стопангките 2019-2020
2!321•
2022учебни годики;
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2. На основание
бъде публикуеанэ на
основание чл. 13г.
лредаде на Искра
ф. Кюстендил

чл. вг, ал, З от Наредбата, настоящага Заповед да
интернет страницата на учебного заведение, зна
ал, З пт Наредбата, настоящата заповед да се
Владимирова Директор на Пето ОУ „Христо Ботев"

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” •
ГРАД КЮСТЕНДИЛ Е КюстенДи,7, ул- „Спартак“ М
21, 078 54788], е.тај[:

протокол
От проведено заседание на комисия, назначена със заповед № г. на Директора на Пето
основно училище „Христо Ботев" — ф, Кюстендил, връзка с лрпвеждана процедура за набиране
на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод• и Схема „УЧИЛИЩНО
гиляцс• и избор на заявители, Днес,

г., членовете на комисията:

а! Христина Бориславова Калфина — главен счетсаодител; б! Даниела Николова Шиякода —
старим учител па математика и ИТ а прогимназиаген етал.
Весела Йорданоаа Здравкова— старши учител по английски език в прогимназиален етал.
се запозна с получените в учебното заведение предложения гю съотаетните училищни схеми
л приложен»тте към тяж изискани документи„
Първо: Установи се, че:
1, По Схема „Училищем плоде са постъпили 2 Ер. предложения, а именно:
1.1
„ТЕРРА важис• ООД - ф, Бласоевград;
„ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ“ ООД - ф, Кюстендил.

Представените предложения съдържат всички изьтгкуеми документи, съгласно обявлението
за процедурата по набиране на предлсжения,
Разглежданета на предложенията по схема „Училищен ллод• установява, че подходящ кандидат
да

е ,ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ“ ООД - гр. Кюстендил Матиаи:

Комисията предвид досегашната училищна практика и опит в доставката, подготовката и
раздаването на продуктите по схемата, както и възможностите и опита на кандидатите за
заявители- Считаме, че най-рационално за учениците да Фти клас, е да ползват Схема
„Училищ•ен плод- чрез посочения по-горе заявител- Тёй има выможностите. капацитета и
необходимия ПОДХОД към изпълнение на дейностите, излълнявани по схема „Училищен
гллсд”. В годините. когато тази фирма обслужза Пето ОУ има напрааено дарение за нуждите
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на учениците от училището — 1 таблет и 1 касетофон, Предложеният за заявител кандидат
отговаря на вслчки задължителни разпоредби на НаредбатА за услоаията и реда за прилагане на
схеми за предоставяне на плпдове и зеленчуци в учебните заведения — Схема ”Училищен плод“
кето е предстаэмл документи. КОИТО удостсаеряаат аъзможноспа му да доставя продукти.
Разлолага с реглстрирана по чл. 12 от Закона за храните документално потвърждав„а
възможнос;тта да осигури минимум 113 от доставките да са продукти на земеделсщи стопани,
Разголага с регистриранл по чл. 12 от ЗХ транспортни средства и се е доказал в работатэ с
училището катр добросъвестен и коректен изпълнител, 3 случай, че същия бъде определен за
доставчик, ще може да съвместява материалната база персонала за извършването на тази
абичайна за него дейност. Зы основа на тези арсументи, като прецени съответсгвието на
предложенията с изискваниятэ на Наредбата за условията л реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко млечнл продукти в учебните заведения —
Схема Училищен плод” комислята предлага на директора на училищетп да избере за заявител
по схема „Училищен плод“ '
“ ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ“ ООД — гр. Кюстендил, със седалище и адрес на управление.“ обл.

Кюстендил. ГР, КЮСТЕНДИЛ, п,к.25С0е пл, Демокрация• ет,5, офис В
Второ: УСтанови се, че:
2, пс Схема „Училищно мляко• са посгълилл 3 предложения, а именно:

„ТЕРРА

ЗЕДЖИС“ ООД- гр. Благоевград:
2.2, „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ“ ЕООД- гр. Хасково;

2,3. „ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ ООД- Ф. Кюстендил,
Представените предложения съдържат ВСИЧКИ язискуеми документи„ сыпасно џбявлем за
процедурата пс набиране на предложения
Разглеж,цането на предложенията по схема Училищно мляко• установява, че подходящ
кандидат за заявител е „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКАЯ“ ЕООД — гр. Хасково, със
СЕДаЛИЩе и адрес на управление: п. код 6300, обл. Хасково, гр. Хаспао, със седалище Северна
индустриална зона. комплекс „Сердика, Мотиви:

Крмлсията предвид досегашната училищна практика и олит в доставката, подготовката и
раздаването на продуктите ло схемата„ както и аъзможнпгтите и плита на кандидатите за
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заявители, Считаме, че най-рационалнс за учениците до 4-ми клас. е да ползват Схема
„Училищно мляко• чрез госочения лоторе заявител. Той има възможнпгтите. калацитета и
необходимия подход към изг1ЪЛнение на ДеЙнОСтитег изпълняяани по схема «Училищен
мпякс•. Друе МСТИВ за избора на комисията че този участник е налрааип 2019г. за участие на
учениц“ в нач. И международни съгтезения 250,00лв, парично дарение,
Предложеният за заявител кандидат отговаря на всички задължителни разпоредби на
Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и
на мляко млечни прџдукти в учебните заведения — схема ”Училищнб мляко”г като е
представил документи. коит удостпаеряаат възмпжността му да доставя млечни продуктиРазполаса с рееистрирана по чл. 12 от Закона за храните база. Документално потвьрждава
възможността да осигури доставките от Еъпгарски производител, чиято продукция е
регистрирана го БДС. Предоставил е мостри на

на мгтякрто и млечните продукти.

които ще бъдат доставяни и критс стгоззрят на изискванията на чл. 10. ал.1, З и 5. за доставките
по Схема Училищно МЛЯко". Вьз основа на тези аргументи, катс прецени съатветстзието на
предложенията с изискванията на Наредбата за углозията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения —
Схема

1

Училищно мляко'% крмиСиЯТб на директора на училището да

избере за заявител по схема „Училищно
ПРОДУКТИ ТРАКАЯ“ ЕООД — гр. Хасково, седалище и адрес на
управление; п, код БЗС0г обл. Хасково. гр. Хасково. със седалище Северна индустриална зона.
кпмплекс „Сердика„
След извърщване на описаните действия, в изпълнение на чл. 13 г. ал, 2 и сл, на Наредба за
уславията и реде за прилагане на схеми за предрстааяне на плодове и зеленчучи и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения — Схема ”Учллищен плод- и Схема “Учллищно
мляно*'. Запџвед № 407103 06.2015 г. за назначавзне на настоящата кпмисия и вы оснпаа на
изложените МОТИВИ комисията,
РЕШИ:
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Предлага на Директора на Пето ОУ „Христо Ботев — гр. Кюстендил да определи
за заявител:
„ХРИСТО
:ХЮоетенЬт. ул. „Спиртцк•• М 21. 078

- по Схема „Училищен плод“ .“ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ ООД - гр- Кюстендил със седалище
и адрес на управление: обл. Кюстендил, гр. Кюстендил, л.к-25О0, пл- Демокрация" ет„5е
Е)фис В

- по Схема „Училищнб млякб” - •:тМЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ”" ЕООД — ф- Хасково.
сьс седалище и адрес на управление; л, код $3001 обл. Хасково, ф Хасково, със седалище
Северна индустрлагна зона, кпмплекг „Сердика
Членоае на комисияга:
(вче
фднщтщО

2,
(под нс)

э,
(ПОДПИС)

