РЕШЕНИЕ
№ 115 / 29.06.2015 г.
НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл. 92а, ал. 6, пр. първо от ЗОП, в срока по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписан от членовете
доклад от 25.06.2015 год. и протокол от 24.06.2015 г., предадени ми заедно с
цялата документация от комисията, назначена със Заповед № 106/24.06.2015 г.,
за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Закупуване на комбинирани концертни
билети за многожанров музикален фестивал „Спирит оф Бургас“ 2015 г. за
живущите в района на провеждане на фестивала.“, открита с Решение
163/12.06.2015 г. на Димитър Маджаров - Директора на ОП „Летен театър, фестивали
и концерти“ на Община Бургас, съгласно Заповед № 1441/12.06.2015 г. и предвид

следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която отговаря на обявените от
Възложителя условия и Закона за обществените поръчки.
Доклад, отразяващ дейността на комисията във връзка с разглеждане на
подадената оферта и установяване съответствието им с изискуемите от
Възложителя документи, който отразява резултата от преговорите;
Съдържащите се в офертата на участника условия, направените
предложения и постигнатите договорености в хода на договарянето, съгласно
подписания от членовете на комисията протокол.
РЕШИХ:
І. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Закупуване на комбинирани концертни билети за многожанров музикален
фестивал „Спирит оф Бургас“ 2015 г. за живущите в района на провеждане
на фестивала.“ единствения участник в процедурата, а именно:
„ИВЕНТИМ.БГ“ ООД, ЕИК 131448006, със седалище и адрес на управление
гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3, представлявано от
Мирослав Любомиров Еманоилов – управител на дружеството.

ІІІ. На основание чл. 92а, ал. 6, настоящото решение и доклада да се
изпратят на участника и да се публикуват в профила на купувача, в един и същи ден, в
тридневен срок от издаване му, при спазване разпоредбите на чл. 22б, ал. 3.
ІV. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията в десетдневен срок от уведомяването. Жалбата се подава едновременно
до Комисията и до Възложителя.

Възложител:
ДИМИТЪР АНТОНОВ МАДЖАРОВ
Директор ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

