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Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка, провеждана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Закупуване на 

самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина” 

 

 

Във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с 

горепосочения предмет, уведомяваме участниците, че в изпълнение на разпоредбата на чл. 71, ал. 

5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, изборът на изпълнител ще бъде определен чрез 

публичен жребий между класираните на първо място оферти.  

Публичното заседание за провеждане на жребия ще бъде проведено на 14.05.2015 г. от 

14.00 ч., в заседателната зала на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4. 

 На заседаниято имат право да присъстват участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

 В случай, че един или и двамата участници не се явят, заседанието на Комисията, на 

което ще се проведе публичният жребий, ще се отложи с половин час, като мястото остава 

непроменено. В този случай публичният жребий ще се изтегли, независимо дали присъстват 

участници или техни представители.  

Чрез жребий ще бъде определен кой от представителите на участниците ще изтегли 

жребия. При положение, че няма присъстващи участници или техни упълномощени 

представители, жребият ще бъде изтеглен от Председателя на Комисията, назначена със Заповед 

№ РД-12-40/28.04.2015 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”. 

Жребият за определяне на изпълнител ще се проведе по следния ред:  

1. За потвърждаване достоверността на присъстващите ще се покажат два празни плика и 

два листа с имената на участниците в жребия.  

2. Във всеки от пликовете ще бъде поставено името на всеки от участниците в жребия, 

след което пликовете ще бъдат запечатани.  

3. В отсъствие на представителя на участника, който ще тегли жребия, пликовете се 

разбъркват пред присъстващите и Комисията.  

4. Определеният чрез жребий представител на участниците, а при липса на такъв - 

Председателят на Комисията, изтегля един от пликовете.  

5. Участникът, на който е написано името в изтегления плик се обявява за спечелил 

жребия. 

 Резултатите от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокола от работата 

на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти. 


