
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

ЗАПОВЕД

гр. Велико Т ъ р н о в о . .  2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 92а, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП 
и отразените резултати и мотиви в протокола от дата 24.07.2014 г. в 15:00 ч., и доклад от 
24.07.2014 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -  1188/24.07.2014 г. на Кмета на 
Община Велико Търново за разглеждане, оценка и класиране на постъпилата в срок оферта 
за изпълнение на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление, с 
предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на 
спектаклите: „Мадам Бътерфлай” -  опера от Джакомо Пучини, балет „Жизел” по 
музика на Адолф Адам, балет ’’Зорба Гъркът” по музика на Микис Тодоракис, „Селска 
чест” и „Джани Скики” -  опери от Пиетро Маскани и Джакомо Пучини, в град Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2014-0031 в регистъра на АОП и публикувано решение № 
615942 от дата 21.07.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез договаряне без обявление, с предмет: „Участие в 
летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на спектаклите: „Мадам 
Бътерфлай” -  опера от Джакомо Пучини, балет „Жизел” по музика на Адолф Адам, балет 
’’Зобра Гъркът” по музика на Микис Тодоракис, „Селска чест” и „Джани Скики” -  опери 
от Пиетро Маскани и Джакомо Пучини, в град Велико Търново”:

1-во място за: оферта с вх. № 5300-4406/23.07.2014 г. от 15:00 часа на 
„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” № 30

II. Мотиви:

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. II - критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, 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 194 000.00 лв. без ДДС.
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III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Участие в летен фестивал 
„Сцена на вековете”, посредством изнасяне на спектаклите: „Мадам Бътерфлай” -  
опера от Джакомо Пучини, балет „Жизел” по музика на Адолф Адам, балет ’’Зорба 
Гъркът” по музика на Микис Тодоракис, „Селска чест” и „Джани Скики” -  опери от 
Пиетро Маскани и Джакомо Пучини, в град Велико Търново”, както следва:

IV. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита 
на конкуренцията, град София, бул.Витоша ЖЬ8.

Контрола по изпълнение на запове/гга ще упражндоа^Глично.

„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София

Съгласувал:
Олга Петърчева
Началник на отдел .й^авно осигуряване” в Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП

Теодора Минкова^ 
Началник отдел ОП 1

Изготвил:
Грета Маринова' j 
Старши експерт в отдел ОП
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