ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНН А ПРОК УРАТ УРА - БУРГ АС

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Съгласно чл.71, ал. 5 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 20.04.2015 г. от
10,00 ч. в гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101, ет. 3, в заседателна зала на
Районна прокуратура – Бургас ще се проведе публичен жребий за определяне на
изпълнител между „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД - гр.София, „СОДЕКСО ПАСС
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. София, и „ВИАБЕЛ“ ЕООД – гр. Варна, класирани на
първо място с предложена една и съща най-ниска цена за „Избор на оператор
за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна
прокуратура – Бургас”, при следния регламент:
На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масова информация. Участниците в жребия се легитимират с документ за
самоличност.
В случай, че в определения час няма явил се участник и/или участници,
заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий ще се
отложи за 11.00 часа на същото място. В този случай публичният жребий се
провежда, независимо дали присъстват участници или техни представители.
При отсъствие на участник и/или участници или техни представители,
действията по провеждането на публичния жребий, съгласно регламента, ще
бъдат извършени от членовете на комисията.
Комисията провежда жребия по следния начин:
1. Определяне реда на участниците за изтегляне на пликовете:
Участникът, който първи ще избира плик ще се определи чрез жребий, както
следва:
1.1 Комисията ще подготви три еднакви празни, непрозрачни плика.
1.2. Във всеки плик ще бъде поставено листче с надпис името на
участника.
1.3. На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има
желание, да разбърка пликовете.
1.4. Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го
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отвори и ще оповести името на участника, който пръв започва да изтегля плик.
1.5. За следващите участници се процедира, както е разписано в точка
1.4. до определянето на поредността на тегленето в жребия и на тримата
участници.
2. Регламент за провеждане на публичен жребий за класиране на
участници, предложили еднаква цена:
Като средство за провеждане на жребия ще се използват три плика, за
тримата участника с поставени вътре листчета с номера, съответстващи на
позициите на класирането. Участниците изтеглят пликове един след друг.
2.1. Комисията ще подготви три еднакви празни непрозрачни плика.
2.2. В празните пликове ще бъдат поставени листчета с номера,
изписани с цифри, съответстващи на позициите от класирането, а именно:1, 2, 3.
2.3. На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има
желание да разбърка пликовете. Пликовете се поставят в кутия, върху която има
отвор за теглене на пликовете.
2.4. Пръв изтегля плик участникът, определен по точка 1. „Определяне
реда на участниците за изтегляне на пликовете”. Втори избира плик другият
участник и т.н.
2.5. След изтегляне на всички пликове участниците последователно ги
разпечатват и показват листчетата с надписа върху тях.
2.6. Класирането за възлагане на обществената поръчка ще се
осъществи на база изтеглените от участниците позиции за класиране в
публичния жребий, с което действие приключва процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
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