ЗАПОВЕД
№ 117
с.Ситово, 06.04.2022г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, във връзка с необходимостта от избор на изпълнител
за доставката на храна за еднодневно посещение към дейност №9 - „Транспортни услуги за
еднодневно посещение" до Археологически музей „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав,
Мадарски конник, с.Мадара, НИАР „Плиска“, гр.Плиска и Двор на Кирилицата, гр.Плиска към
проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователна
интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез
подобряване достъпа до качествено образование“ финансиран по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3 „Образователна
среда за активно и социално приобщаване“, BG05M2OP001-3.008 „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ - „Уча се, за да сполуча, чрез Водено от общностите местно развитие,
съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз,

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: Предмет на настоящата обществена поръчка е
„Доставка на храна за еднодневно посещение до Национален историко-археологически
резерват и музей Велики Преслав, „Мадарски конник“, с.Мадара, НИАР „Плиска“ и
„Двор на Кирилицата“, гр.Плиска“ към 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““.
3.Предвидения финансов ресурс за извършване на горепосочената обществена поръчка е
с максимална стойност до 1 613.79 лв. (хиляда шестстотин и тринадесет лева и седемдесет и
девет стотинки) без ДДС или 1 936.55 лв. (хиляда деветстотин тридесет и шест лева и
петдесет и пет стотинки) с ДДС.
4.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.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: Заличено на осн.чл.37 от ЗОП
/СЕЗГИН БАСРИ АЛИИБРЯМ/
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