ЗАПОВЕД
№ 208
с.Ситово, 17.06.2021г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, във връзка с необходимостта от
избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет „Предоставяне на транспортни услуги за
еднодневно посещение до защитената местност Блатото Малък Преславец“ по одобрен проект:
№ BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на
деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до
качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „Уча се, за да
сполуча, съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз
и оферти с вх. №92-Т-28/14.06.2021г. от „ТАТ-ТН“ ЕООД, гр.Тутракан и №92-Т-29/15.06.2021г. от
„Т.А.Т“, ООД, гр. Тутракан 7600, ул. „Силистра“ №54.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Договорът за възлагане на обществената поръчка да се сключи на основание чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП – чрез директно сключване на договор.
2.Мотиви за избор на тази процедура:
Стойността за извършване на горепосочената обществена поръчка възлиза на 2 915,40 лева /
две хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС или 3 498,48 лева
/три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС.
Размера на стойността на обществената поръчка не надхвърля фиксираната в чл.20, ал.4, т.3 от
ЗОП суми, поради което и не следва да се приложи процедура по ЗОП.
3. За изпълнение на предвидената услуга, свързана със „Предоставяне на транспортни
услуги за еднодневно посещение до защитената местност Блатото Малък Преславец“, да се
сключи договор с: „Т.А.Т“ ООД, ЕИК 118550419 гр.Тутракан 7600, ул. „Силистра“ №54, тел.
0887/256499- представлявано от Пламен Николов Николов.
4. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: Заличено на основание чл.37 от ЗОП
/Сезгин Басри Алиибрям/
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