До „ТИКОЛИТА“ ЕООД
ул. „Георги Бенковски” №2
гр.Тутракан 7600
e-mail: v.ivanov@abv.bg
тел: 0887/262670

ПОКАНА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ПО ЧЛ.20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ДИРЕКТНО
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Ситово обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез директно
сключване на договор с предмет: „Предоставяне на транспортни услуги за еднодневно посещение
до защитената местност Блатото Малък Преславец“.
На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки в качеството си на
възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, Ви отправяме покана за предoставяне на
оферта и сключване на договор за обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на транспортни
услуга за еднодневно посещение до защитената местност „Блатото Малък Преславец“ Дейност
№9 по 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.
1.Място и срок за подаване на офертата:
Офертата се подава в административната сграда на Община Ситово: с.Ситово, Област
Силистра, ул.”Трети март” № 72, Деловодство,всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до
17.00 часа в срок до 17:00 ч. на 16.06.2021г. включително и/или на e-mail адрес:
jenia.marinova@sitovo.bg.
Офертата трябва да съдържа: стойност за изпълнение на транспортните услуги за
еднодневно посещение на природна забележителност от децата от маргинализираните и
немаргинализираните групи за насърчаване на общуването между тях, за трите учебни заведения в
три различни дни. Прогнозните дати за изпълнение на услугата са 22, 23 и 24 юни 2021 г.
Образеца на оферта с общия брой на участващите в проекта е приложен към настоящата
Покана.
2.Прогнозна стойност за изпълнение на услугата е в размер 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.
3.Място за изпълнение на поръчката:
-транспортната услуга от Професионална гимназия по селско стопанство с.Ситово, Община
Ситово, Област Силистра до Блатото Малък Преславец и обратно;
_____________________________________________________________________________________________________
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 .

-транспортна услуга от ОУ „Стефан Караджа“ с.Искра, Община Ситово, Област Силистра до
Блатото Малък Преславец и обратно;
-транспортна услуга от ОУ „Отец Паисий“ с.Добротица, Община Ситово, Област Силистра до
Блатото Малък Преславец и обратно.
4.Изисквания на услугата:
Транспортната фирма трябва да отговаря на изискванията изброени в Наредбата за детските и
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, както и да притежава необходимите лицензии,
сертификати и категоризации на автобусите за изпълнение на услугата.
5.Допълнителна информация:
За допълнителна информация:jenia.marinova@sitovo.bg или на телефон тел. 0885/990530, лице
за контакти: Женя Маринова-Георгиева.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: Заличено на основание чл.37 от ЗОП
/Сезгин Алиибрям/
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Договор № BG05M9OP001-2.052-0002-C01 “Социално приобщаване на представителите на уязвими, етнически и маргинализирани групи в
Община Ситово чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги “ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.052 „Социално-трудова и здравна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

