
П Р О Т О К О Л

Днес 23.06.2015 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по 
чл.92а, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 34 и ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 -  
1316/23.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на 
процедура на договаряне без обявление с предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена на 
вековете”, посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав” -  опера от 
Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов” -  опера от Модест Мусоргски, в град 
Велико Търново”, с уникален номер 00073-2015-0016 в регистъра на АОП и публикувано 
решение № 671075 от дата 10.06.2015 г.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор на Дирекция „Култура и туризъм” в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
2. Елена Стоянова -  Счетоводител в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико 
Търново
3. Иван Кръстев -  Главен специалист в Звено “Връзки с обществеността и протокол” в 
Община Велико Търново
4. Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров -  Главен експерт в Дирекция „Култура и 
туризъм” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева -  Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община В. Търново
2. Даниела Владимирова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново
3. Мариана Варнева -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново
5. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община В.Търново;
6. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново
7. Иван Димитров -  Главен експерт в Дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико 
Търново
8. Грета Иванова - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико 
Търново
9. Калин Хинчев -  Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико 
Търново

Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, 
ал. 1, т. 1, т.2, т.З и т. 4 и ал. 2 от ЗОП.

Поради отсъствието на Елена Стоянова -  Счетоводител в дирекция „Култура и 
туризъм” в Община Велико Търново, нейното място бе заето от Грета Иванова - Главен



експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община велико Търново, в качеството й на 
резервен член.

Председателят на комисията, Нелина Църова -  Директор на Дирекция „Култура и 
туризъм” в Община Велико Търново, изчете на присъстващите Заповед № РД 22 -  
1316/23.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново.

Оферта с вх. № 48-199/19.06.2015 г. от 09:45 часа на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, 
гр. София, бул. „Дондуков” № 30, тел.: 02/987 70 11, 02/80 06 11, факс: 02/987 79 98,
съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и плик №3 „Предлагана цена".

Плик № 1 „Документи за подбор” съдържа:
1. Образец № 1 на списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника - оригинал;
2. Образец № 2 на представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП - 

оригинал;
3. Образец № 3 на декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП - оригинал;
4. Бюджетно платежно нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 1900,00 

/хиляда и деветстотин/ лева;
5. Образец № 4 Декларация за отговорност за действията на подизпълнител -  

оригинал;
6. Образец № 5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
7. Образец № 6 на декларация за приемане на условията в проекта на договор -  

оригинал;
8. Образец № 9 Подписан и подпечатан проект на договор;

Плик № 1 съдържа всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията за съдържание.

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа:

1. Образец № 7 на техническо предложение за изпълнение на поръчката - подписано 
и подпечатано от Пламен Иванов Карталов -  Директор;

Плик № 2 съдържа всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията за съдържание.

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие. Комисията пристъпи към 
отваряне на плик „Предлагана цена".

Плик № 3 „Предлагана цена" съдържа:

1. Образец № 8 Предлагана цена - оригинал, подписана и подпечатана от Пламен 
Иванов Карталов -  Директор

- За един спектакъл на опера „Борислав”: 39 450,00 лева без ДДС, а с ДДС 20 
% -  47 340,00 лева

- За един спектакъл на опера „Борис Годунов”: 45 700,00 лева без ДДС, а с 
ДДС 20 % - 54 840,00 лева



- Общо възнаграждение за обществената поръчка: 170 300,00 лева без ДДС, а с 
ДДС 20 % - 204 360,00 лева.

- разпределение на предложеното възнаграждение по брой спектакли
- аванс -  50 % от общата стойност на поръчката, платим след подписване на

договора
- останалата част от възнаграждението се заплаща в срок до 30 дни след 

одобряване на фактурата

Така направеното ценово предложение съответства с изискванията на възложителя и 
е съобразено с определената прогнозна стойност на поръчката.

Оферта с вх. № 48-199/19.06.2015 г. от 09:45 часа на „СОФИЙСКА ОПЕРА И 
БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” № 30, тел.: 02/987 70 11, 02/80 06 11, факс: 02/987
79 98, съдържа всички необходими документи. Комисията не констатира несъответствия с 
изискванията на възложителя по представените документи. Участникът е представил всички 
изискуеми документи.

Резултати от разглеждането и оценката на офертата: след проверка и разглеждане на 
представените документи, комисията установи, че офертата на „СОФИЙСКА ОПЕРА И 
БАЛЕТ”, гр. София има съдържание съгласно изискванията на поканата на възложителя и 
приложенията към нея. Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвид това, че съгласно поканата за участие, т. IV - 4. - критерият 
за оценка на офертите е най-ниска нена. и при оценяването се взема предвид общото 
предложено възнаграждение за изпълнението на поръчката, офертата на „СОФИЙСКА 
ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София е преценена от комисията като изгодна и същевременно не 
надхвърля определената в покана прогнозна стойност на поръчката от 170 300,00 лв. без 
ДДС.

Като взе предвид гореизложеното, комисията единодушно предлага следното 
класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез договаряне без обявление 
с предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на 
оперните спектакли: „Борислав” -  опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис 
Годунов” -  опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново”, с уникален номер 
00073-2015-0016:

1-во място за: Оферта с вх. № 48-199/19.06.2015 г. от 09:45 часа на „СОФИЙСКА 
ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” № 30

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Предложеното възнаграждение е в рамките на предварително обявената 
прогнозна стойност.

Комисията приключи работа в 14:45 часа.

Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на 
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

I

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................  ..............................................
/Нелина Църова -  Директор на я „Култура и туризъм” в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/Явор Иванов - Старши експерт в отдел 0  елико Търново/

 1
/Грета Иванова - Главен експерт в туризъм” в Община Велико

Търново/

/Иван Кръсте вен специалист в Звено “Връзки с обществеността и протокол” в

Община Велико 1 ър '

/Мая Тодорова -  Те> I отдел „АТО” Пбтттаття Т тптпп/

„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София:
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