
СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий 

в публична покана за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОИ Ви уведомяваме, че на 13.11.2015 г. в 10:00 часа, в град 
Силистра, бул. Македония 61, ет. 5, стая 509, Комисията, назначена за получаването, 
разглеждането и оценката на офертите, ще проведе публичен жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти с предложена една и съща най-ниска 
цена за „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи 
напитки на персонала на ЦСМП -  Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано 
изчисляване на работното време през 2016 г., съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за 
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея”, 
при спазване на следния

На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 
и други лица. Участниците в жребия се легитимират с документ за самоличност.

В случай, че в определения час няма явил/и се участник/участници, заседанието на 
комисията, на което ще се проведе публичният жребий ще се отложи за 10:30 часа, като 
мястото остава непроменено. В този случай публичният жребий се провежда, независимо 
дали присъстват участници или техни упълномощени представители.

При отсъствие на участник/участници или техни упълномощени представители, 
действията по провеждане на публичния жребий, съгласно регламента, ще бъдат извършени 
от членове на комисията.

Комисията провежда жребия по следния начин:
1. Като средство за провеждане на жребия, комисията ще подготви два еднакви 

непрозрачни плика за двамата участници, класирани на първо място, с поставени вътре 
листчета с номера, съответстващи на позициите от класирането -  първо и второ място.

2. Пликовете се поставят в кутия, върху която е направен отвор за теглене.
3. Всеки участник изтегля плик, по реда на постъпване на офертите: 1. Содексо Пасе 

България ЕООД: 2. Томбоу България ООД.
4. След изтегляне на пликовете, участниците последователно ги разпечатват и 

показват листчетата е надписа в тях.
5. Класирането в публичната покана за възлагане на обществената поръчка ще се 

осъществи на база изтеглените от участниците позиции за класиране в публичния жребий , е 
което действие приключва процедурата.

Регламент:


