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ДО
ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ
ОТНОСНО: Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на
изпълнител по обособени позиции с № 338 „ЕЛИЗА - HBcor IgM“ и № 340 „ЕЛИЗА Hbe Ag / Ab“ между класираните на първо място оферти за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Периодични доставки чрез покупка на ин
витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове,
химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел
„Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните
болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични
изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“
Информираме Ви, че на 06.10.2020 г. от 15,00 часа в сградата на РЗИ-Бургас,
ул.“Александровска“№120, на основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП, ще се проведе жребии
за определяне на доставчик по обособени позиции с № № 338 „ЕЛИЗА - HBcor IgM“ и
№ 340 „ЕЛИЗА - Hbe Ag / Ab“ измежду класираните на първо място оферти на
участниците, предлагащи една и съща единична цена, а именно “РИДАКОМ” ЕООД и
„ЕЛТА 90М“ ООД.
Правила за провеждане на публичния жребий:
1. Преди провеждането на публичния жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП
комисията ще подготви: 2 /два/ броя еднакви, празни, непрозрачни плика; 2 /два/ броя
еднакви, бели листчета с изписани наименованията на двамата участници в публичния
жребий и 1 /една/ прозрачна кутия.
2. На заседанието по провеждане на публичен жребий председателят на
комисията ще покаже на присъстващите представители на участниците двата празни,
непрозрачни плика и двата листа с изписани наименованията на участниците.
3. След извършване на действията по т. 2 председателят на комисията ще
постави във всеки един от празните пликове по едно листче с изписаните наименования
на двамата участници в жребия, след което пликовете са затварят /залепват/.
4. Пликовете се поставят в кутията, като на всеки от участниците се предоставя
възможност, ако има желание, да ги разбърка.
5.1. Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и
ще оповести /прочете/ от листчето в изтегления плик името на участника, класиран на

първо място и съответно определен за изпълнител на по обособени позиции с № 338
„ЕЛИЗА - HBcor IgM“ и № 340 „ЕЛИЗА - Hbe Ag / Ab“.
5.2. Председателят на комисията ще отвори и вторият плик, поставен в кутията и
ще оповести /прочете/ от листчето в плика името на участника, класиран на второ
място в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
5.3. С определянето на изпълнител на обществената поръчка и участник,
класиран на второ място в същата процедура, публичният жребий приключва.
6. В случай, че на публичното заседание се яви само 1 /един/ или не се яви нито
един представител на участниците, класирани на първо място в процедурата за
възлагане на обществената 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 минути не пристигне представител и
на други участници в процедурата, публичният жребий ще се проведе, независимо дали
присъстват представители на участниците
7. Резултатите от работата на комисията във връзка с проведения по правилата
на т. 1 – т. 6, вкл. публичен жребий ще бъдат отразени в протокола от работата на
комисията.
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