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ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА
НА ГЛАВА 26ТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ (ЗОП), с предмет: „Осигуряване на
самолетни билети в икономична класа за превоз на
пътници и багаж при служебни пътувания в
страната и чужбина на служители и гости на
Софийска опера и балет“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията назначена със Заповед № РД-11855/09.12.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет, за избор на Изпълнител на
обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава 26та от ЗОП и глава 9та от
ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети
в икономична класа за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и
чужбина на служители и гости на Софийска опера и балет“, открита с обява № УС-0314/25.11.2019 г. на Възложителя, ще проведе публичен жребий за определяне на
Изпълнител на дейностите, предмет на възлагане, между класираните на първо място
оферти, подадени от: „Клио Травел“ ООД и „Атлас Травелс“ ЕООД.
Провеждането на жребия ще се състои на 26.02.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала
на Софийска опера и балет, находяща се в административната сграда на СОБ в гр. София,
бул. „Дондуков“ № 30, при спазване на следните условия и правила:
(1) На заседанието на Комисията по провеждане на публичния жребий могат да
присъстват представители на посочените по-горе Участници, получили еднаква оценка и
класирани на първо място, или упълномощени от тях лица. Пълномощниците следва да
представят изрично пълномощно – в оригинал.
(2) Тегленето на жребия ще се извърши от назначената от Възложителя комисия, в
определените и съобщени по-горе дата и час.
В случай че на публичното заседание се яви само 1 (един) или не се яви нито един
представител на Участниците, класирани на първо място във възлаганата обществена
поръчка, заседанието на Комисията, в рамките на което ще се проведе публичният жребий
ще се отложи с 15 (петнадесет) минути, като мястото на провеждане остава непроменено.
Ако през тези 15 (петнадесет) минути не се яви представител на другия Участник/не се
явят представители на Участниците, получили еднаква оценка и класирани на първо място,
Комисията пристъпва към тегленето на жребия.
(3) Преди провеждането на публичния жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията
ще подготви:
- два броя еднакви, празни, непрозрачни плика,
- два броя еднакви бели листа, с изписани на тях фирмените наименования на двамата
Участници в публичния жребий (Участниците, чиито оферти са класирани на първо място),
- прозрачна кутия.
(4) Председателят на Комисията ще покаже на присъстващите представители на
Участниците двата празни, непрозрачни плика и двата листа с изписани наименованията на
Икономическите оператори, участващи в жребия, след което ще постави във всеки един от

празните пликове по един от листата с изписаните наименования на двамата Участници в
жребия.
(5) Пликовете се поставят в кутията, като преди това, на всеки от присъстващите
представители на Участниците се предоставя право да се увери, че пликовете се еднакви и
непрозрачни, както и че в тях са поставени листовете с изписаните имена на класираните на
първо място Участници.
(6) След разбъркване на запечатаните пликове, Председателят на комисията избира
(изтегля) единия от тях. Пликът се отваря и наименованието на Участника, записано на листа
се оповестява пред присъстващите лица.
(7) Комисията предлага на Възложителя да определи за Изпълнител на обществената
поръчка Участникът, изтеглен при проведения жребий.
(8) Резултатите от работата на Комисията във връзка с проведения по описаните в
предходните точки правила публичен жребий ще бъдат отразени в протокол, който ще бъде
предоставен на Възложителя за утвърждаване.

Председател на Комисията:
заличен подпис на основание
Общия Регламент за защита на личните данни

(Галина Йосифова)

