ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД

От 23.06.2015 г. на 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 за 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.
С Решение № РД 24 - 21/10.06.2015 г. беше открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, чрез договаряне без обявление. Съгласно Заповед № РД 22 1316/23.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, комисията разгледа офертата,
постъпила по процедурата, както следва:
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.
В отговор на изпратена покана изх. № 48-180/10.06.2015 г. има само една постъпила
оферта от „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София.
След приключване на договарянето с участника, подал оферта. Комисията констатира, че
подадената от участника оферта съответства на изискванията на поканата, като
предложените цени са приемливи с оглед предвидените средства за изпълнение на
поръчката. Предложените условия са в съответствие с интересите на общината.

КОМИСИЯТА

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново следното класиране за 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 в
регистъра на АОП:
Първо 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

Комисията предлага сключване на договор с класирания на първо място участник.
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Настоящият доклад с протокола и цялата документация в процедурата се предава
на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Настоящия доклад се състави в два еднообразни екземпляра.
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КОМИСИЯ в състав:
.............................................
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................
/Нелина Църова - Директор на Дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико Търново/
V
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И ЧЛЕНОВЕ:
/ .......

/Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/
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......................................................................................................................................................................................................'

/Грета Иванова - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико
/

Търново/

/Иван Кръстев - Главен специалист в Звено “Връзки с обществеността и протокол” в
Община Велико Търново/

\ ^ х
\
/Мая Тодорова-Л^ехниче^и сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново/

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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