ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
на 25.07.2014 г., 10:00ч, зала №26, етаж последен, Аминистративна сграда на Община Белене
за определяне на изпълнителя на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП,
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под уникален идент. № 00661-2014-0008, и с
предмет: Избор на изпълнители на строителен надзор по проекти: „Подобряване на жизнената
среда в община Белене”, по:
Обособена позиция 1:


Изпълнение на строителен надзор по проект „Подобряване на жизнената среда в
община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков,
„Пирин” с. Петокладенци”, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене;
Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене”;

След отваряне на ценовите предложения по об. позиция 1 на настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка, съгласно отразени в Протокол №3/09.07.2014г. и Протокол
№4/21.07.2014г. констатации на Комисията за разглеждане и класиране, се установи, че при избрания
критерий за оценка на офертите "най-ниска цена", двама от участници за обособена позиция 1, които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, следва да бъдат класирани на първо
място, тъй като са предложили една и съща цена за изпълнение. По смисъла на чл. 41 ал. 1 от ЗОП
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура. Така обективирано в нормативния акт от
законодателя, е използвано съществителното "изпълнител" което е в единствено число, и се
извежда заключението, че за изпълнител може да бъде определен само един участник измежду
класираните на първо място.

В резултат на създалата се ситуация, двамата участници класирани на едно и също място
следва да се поканят по допустим по смисъла на чл.58а ал.2 от ЗОП способ, в сградата на
Община Белене, където на основание чл. 71 ал.5 т.1 от ЗОП да бъде проведен публичен жребий
за определяне на изпълнител. Преди провеждане на публичния жребий, настоящия регламент да
бъде изпратен на двамата участници по реда на чл.58а ал.2 от ЗОП, ведно с покана за публичния
жребий от председателя на комисията.
Съобразно гореизложеното, комисия в състав,
1.Цветомир Николаев Цветанов – главен експерт „ИРиОП” в Община Белене
2.Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене
3.Инж. Петя Бойчева-Илиева – мл. експерт към отдел УТ и ОС при Община Белене
4.Инж. Камелия Веселинова-Маринова – младши експерт ИРиОП в Община Белене
5.Анелия Славова Джантова - счетоводител в Община Белене,
определя следния регламент за провеждане на публичния жребий за определяне на
изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1.
I. Положение "Първо" - когато на публичното заседание при провеждане на публичния
жребий присъстват представители и на двамата поканени за публичния жребий участници:
Комисията удостоверява и проверява дали има присъстващи представители на съответните
поканени участници. При положителна констатация, последните напускат временно залата на
провеждане на жребия, като в това време комисията подготвя и запечатва два непрозрачни и
небелязни плика, като в единия от тях се поставя билет с надпис "Изпълнител", а в другия билет без
Стр. 1 от 2

надпис. Пликовете се затварят (залепват) и се поставят в непрозрачна кутия с капак, който се маха и
поставя лесно. Извикват се обратно в залата представителите на участниците поканени за публичния
жребий. На представител на участника, които съгласно реда на подаване на офертите в
деловодството на Възложителя, пръв е подал оферта, му се предлага пръв да изтегли един от
пликовете в кутията. Преди това на същия му се предлага възможност да разклати кутията за
разбъркване. Представителя отваря кутията и си изтегля единия от пликовете. Пликът се отваря лично
от изтеглилият го, и същият обявява гласно дали билетът в него е с надписа "Изпълнител" или не,
като след това пликът и билетът в него се подписват лично от изтеглилия го и се предава на
комисията. След приключване на действията на представителя на участника, представител на другия
участник пристъпва към същите действия и ги повтаря.
II. Положение "Второ" - когато на публичното заседание при провеждане на публичния
жребий присъства представител само на единия от участниците поканени за публичния жребий:
Комисията легитимира дали лицето е представител на съответния участник от поканените за
публичния жребий. При положителна констатация, същия се приканва да напусне временно залата на
провеждане на жребия, като в това време комисията подготвя и запечатва два непрозрачни и
небелязни плика, като в единия от тях се поставя билет с надпис "Изпълнител", а в другия билет без
надпис. Пликовете се затварят (залепват), и се поставят в непрозрачна кутия с капак, който се маха и
поставя лесно. Извиква се обратно в залата представителя на участника, и му се предлага да изтегли
единия от пликовете в кутията. Преди това на същия му се предлага възможност да разклати кутията
за разбъркване. Представителя отваря кутията и си изтегля един от пликовете. Пликът се отваря лично
от изтеглилият го, и същият обявява гласно дали билетът в него е с надписа "Изпълнител" или не,
като след това пликът и билетът в него се подписват лично от изтеглилия го и се предава на
комисията. След приключване на действията на участника, юристът на комисията на Възложителя
служебно пристъпва към същите действия и ги повтаря за другия плик.
III. Положение "Трето" - когато на публичното заседание при провеждане на публичния
жребий не присъстват представители на участниците поканени за публичния жребий:
Юристът от комисията напуска временно залата за провеждане на жребия. Комисията в това
време подготвя и запечатва два непрозрачни и небелязни плика, като в единия от тях се поставя билет
с надпис "Изпълнител", а в другия билет без надпис. Пликовете се затварят (залепват), и се поставят
в непрозрачна кутия с капак, който се маха и поставя лесно. Извиква се обратно юристът в залата. На
същия се предлага служебно да изтегли единия от пликовете в кутията. Преди това юристът има
възможност да разклати кутията за разбъркване. Редът за теглене е съгласно на реда на подаване на
оферите на двамата участници по реда на заведжане на офертите им деловодството на Възложителя.
Изтегления на първия кръг плик се отваря от юриста и същият обявява гласно дали билетът в него е с
надписа "Изпълнител" или не, като след това пликът и билетът в него се подписват от юриста и се
предава на комисията. След приключване на действията за първия плик, юристът на комисията
пристъпва към същите действия и ги повтаря за другия плик, респект. за жребия на другия участник.
За изпълнител на обществената поръчка по об. позиция №1, с когото ще се сключи договор, по
смисъла на чл.41 ал.1 от ЗОП, се определя онзи от участници, на когото при действията на публичния
жребий му се е паднал билета "Изпълнител". Другия участник се класира на второ място.
Дата на съставяне на регламента: 22.07.2014г.
Комисия
1. Цветомир Николаев Цветанов

_______/п/__________

2. Ирина Димитрова Чоранова

_______/п/__________

3. Инж. Петя Бойчева-Илиева

_______/п/__________

4. Инж. Камелия Веселинова-Маринова

_______/п/__________

5. Анелия Славова Джантова

_______/п/__________
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