
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

От 24.07.2014 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22 -  1188/24.07.2014 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 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”, с уникален номер 00073-2014-0031 в регистъра на 
АОП и публикувано решение № 615942 от дата 21.07.2014 г. във връзка с чл. 92а, ал. 5, т. 
1 от ЗОП.

С Решение № РД 24 - 47/16.07.2014 г. беше открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез договаряне без обявление. Съгласно Заповед № РД 22 -  
1188/24.07.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново на 24.07.2014 г. в 15:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново комисията започна разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане 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 ’’Зобра Гъркът” по музика на Микис 
Тодоракис, „Селска чест” и „Джани Скики” -  опери от Пиетро Маскани и Джакомо 
Пучини, в град Велико Търново”.

За участие в договарянето беше изпратена покана на: „СОФИЙСКА ОПЕРА И 
БАЛЕТ”, гр. София с изх. № 48 -  220/16.07.2014 г.

Оферта подаде „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” 
№ 30 с вх. № 5300-4406/23.07.2014 г. от 15:00 часа.

„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София предлага следното:

- Общо възнаграждение за обществената поръчка: 194 000.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 %
- 232 800.00 лева, разпределено, както следва:
- за един спектакъл на опера „Мадам Бътерфлай”: 39 500 лева без ДДС, а с ДДС 20 % -  
47 000.00 лева
- за един спектакъл на балет „Жизел”: 25 000.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 30 000.00 
лева
- за един спектакъл на балет ’’Зобра Гъркът”: 28 000.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
33 600.00 лева
- за един спектакъл на опера „Селска чест”: 15 500.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
18 600.00 лева
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- за един спектакъл на опера „Джани скики”: 15 500.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
18 600.00 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

След приключване на договарянето с участника за определяне на условията на 
договора за изпълнение на 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” и въз основа на констатациите, отразени в протокола от работата 
на комисията от: 24.07.2014 г. в 15:00 ч., Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
единствения участник за обществена поръчка, проведена чрез договаряне без обявление с 
предмет: „Участие в леген 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”, както следва:

„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”
ГР. СОФИЯ

БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 30 
ТЕЛ: 02/987 70 11, 02/80 06 11 
ФАКС: 02/987 79 98
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПЛАМЕН ИВАНОВ КАРТАЛОВ

Мотиви за класирането:

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата. 
Участникът е представил всички изискуеми документи и необходимите образци, 
изисквани от Възложителя. 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
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преценена от комисията като изгодна и същевременно не надхвърля определената в 
покана прогнозна стойност на поръчката от 194 000.00 лв. без ДДС.

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

КОМИСИЯ в състав:

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

f

И ЧЛЕНОВЕ:

 / •

/Десисйа&а Йднкава -  Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново/

• *

/Илка Тодорова -  1 |лавен счетоводител дирекция „Култура и туризъм” в Община велико 

Търново/

/Грета Маринова -  Старши-еЗебперт в отдел ОП в Община Велико Търново/

/Калин Хинчев -  Главен експерт в Звено “Връзки с обществеността и протокол” в Община 

Велико Търново/
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