ПРОТОКОЛ
от проведен жребий
Днес, 12.06.2017г., на основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП комисията, назначена със
Заповед № РД-09-86/10.05.2017 г. на Директора на Института по механика при БАН за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в хотел и
застраховки на служителите на Института по механика при БАН за служебни
пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен визов
режим”, в състав:
Председател:
1. Доц. д-р Детелина Игнатова – организатор проектна и стопанска
дейност на ИМех-БАН
Членове:
2. Людмила Веселинова – гл. счетоводител на ИМех
3. Илка Димитрова – юрист на ИМех
4. Доц. д-р Димитър Семерджиев – външен експерт, вписан в
списъците на външните експерти към АОП под № ВЕ-291
5. Боряна Петкова – външен експерт, вписана в списъците на
външните експерти към АОП под № ВЕ-19
в 11:00 ч. в заседателната зала на Института по механика при БАН комисията се
събра за провеждане на жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка
между участниците „България Ер и посока” ДЗЗД и „Атлас Травел” ЕООД.
Комисията установи, че в посочения в съобщението за провеждане на публичен жребий
час - 11:00ч. са се явили следните представители на участниците.
1. г-жа Цветелина Арнаудова – упълномощен представител на участника „Атлас
Травел” ЕООД и
2 г-н Красимир Златарев - упълномощен представител на участника „България Ер и
посока” ДЗЗД.
Публичният жребий се проведе по следния ред:
Председателят обяви, че първият изтеглен участник ще бъде класиран на първо място и
ще бъде избран за изпълнител на поръчката, а вторият изтеглен ще бъде класиран на
второ място.
Комисията проведе жребия съгласно регламента.
Два листа, на които са написани наименованията на участниците, бяха поставени в два
еднакви, непрозрачни, самозалепващи се и без означения празни плика.
Г-жа Людмила Веселинова, член на комисията, сгъна двата листа с изписаните
наименования на участниците и ги постави в празните пликове, които след това
запечата. Пликовете бяха поставени в непрозрачна кутия и бяха разбъркани от г-жа
Веселинова. Гореописаните действия бяха извършени в отсъствие на Председателя на
комисията, за да няма видимост към пликовете и кутията, в която същите бяха
поставени.
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Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го, извади поставения в
него лист, прочете написаното на него наименование на участника „България Ер и
посока” ДЗЗД, който ще бъде класиран на първо място и ще бъде избран за изпълнител
на поръчката и показа листа на членовете на комисията и на присъстващите
представители на участниците.
Въз основа на проведения жребий, комисията извърши класиране на участниците,
както следва:
Първо място -„България Ер и посока” ДЗЗД с комплексна оценка 100 точки.
Второ място -„Атлас Травел” ЕООД с комплексна оценка 100 точки.
Въз основа на гореизвършените действия по разглеждане, оценяване и класиране на
участниците, комисията предлага на Възложителя класираният на първо място
участник „България Ер и посока” ДЗЗД да бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка.
Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол, приключиха на
12.06.2017г. в 14.00ч.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
Комисия:

Подпис:

1. Доц. д-р Детелина Игнатова –…………………………….
2. Людмила Веселинова –…………………………….
3. Илка Димитрова –…………………………….
4. Доц. д-р Димитър Семерджиев –…………………………….
5. Боряна Петкова –…………………………….
Забележка: Подписите на комисията са заличени на основание чл. 2 от Закона за
защита на личните данни
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