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за проведен публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самОЛe1llИбилети за превоз по въздух
на пъmици и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана",

открита с решение Н2 1024/14.05.2015 г. на началника на НСО

Днес, 25.06.2015 Г., комисия, назначена със заповед Н2 964/09.06.2015 г. на началника
на НСО в състав:

Пре~~~тел:
'<еА. clA\)I~ -?,] .началник сектор ЗПНД

и членове' 'Oro'\1
~ _ ~~ {J_л. ~ Ъ'Ul")ачалник на сектор "Координация, информация, анализ и

международна дейност";~_п.\.о".. ~~eH експерт в сектор "Координация, информация, анализ и
международна д~йност"; LlU f "~_м";;~-1--., lачалник група II степен в сектор "Финансово-счетоводен" и

\ ГZV~ юрисконсулт в звено "Правно-нормативна дейност",
се събра в 10:30 ч. в заседателна зала на ет. 4, административна сграда на НСО, за да

проведе публично жребий на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП, за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти в обществена поръчка с предмет "Осигуряване на
самОЛe1llИбилети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на
служителите на Национална служба за охрана", открита с решение Н2 1024/14.05.2015 г. на
началника на НСО.

комис;~:д:;:::;:;рr:~:~~:=а ~~:~~:~:p:~:~Т::::::::::Н~::::a;а::=:ИИ:~'
На заседанието присъстваха следните упълномощени представители на участниците в

процедурата: Г 1\\(\
11 i ~ _fJ..!;A....\ D..р\' ~ ~ ~ълномощена от управителя на "Елит Травел

Интернешънъл" ООД със завеkено копие на нотариално заверен о пълномощно с рег. Н2 15533
от 04.10.2011 г. на нотариус с рег. Н2 030 на Нотариалната камара с район на действие Р.С.
София и с изрично пълномощно от 24.06.2015 Г. от управителя на "Елит Травел
Интернешънъл" оо.ц з!:-,присъствие наа~личния жребий;

2/ ~ < X-J-))'\ ~. ~ ~ - у~лиомощена от управителя на ,,Аргус Травел
Интернешънъл" ЕООД с нотариално заверено пълномощно с рег. Н22405 от 08.06.2015 Г. на
нотариус с рег. Н2 43Ц н~тариалната камара с район на действие СРС;

3/ T~ - ~ i~·VТТn"'RЦТР.П ня _ Аnгус Травел Интернешънъл" ЕООД;
4/ QA - 2J ~ 27~ ,пълномощена от управителя на ,,Атлас Травелс"

ЕООД със заверено с надпис "нярн~ с' ориkинала" копие на нотариално заверено пълномощно
с рег. Н2 5796/2015 г. на нотариус с рег. Н2 267 на Нотариалната камара с район на действие

.Р.С. - гр. София.
Присъстващите представители на участниците се подписаха в Регистър рег. Н2 В-

3222/25.06.2015 Г., удостоверяващ присъствието им. На заседанието не присъстваха
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представители на средствата за масово осведомяване или други лица, които имат възможност
да присъстват на основание 'Ш. 68, ал. 3 от ЗОП.

Комисията консташра, че съобщението във връзка с 'Ш. 71, ал. 5 от ЗОП, с което
оповестява часът и мястото на тегленето на жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, е публикувано на 22.06.2015 г. на сайта на възложнтеля
(адрес http://www.nso.bg/, http://www.nso.bgIProcedure01/1MG_20150622_0001.pdf; рубрика
"Профил на купувача", подрубрика "Процедури", раздел "Осигуряване на самолетни БИЛe11fза
превоз по въздух на пЪТННЩГибагаж при служебни пътувания на служителите на НСО") с
което комисията е осигурила публичността на публичния жребии. Съобщението за публичния
жребии е изпратено и по факс на всички участници. Председателят на комисията попита
присъстващите представители на участниците запознати ли са с регламента за провеждане на
жребия, който е посочен в изпратеното им и публикувано в профила на купувача съобщение.
Присъстващите представители на участниците заявиха, че са запознати с регламента.

Комисията проведе жребия съгласно регламента, предвиден в горепосоченото
съобщение:

Присъстващите представители на участниците не пожелаха да определят с общо
съгласие еднн представител измежду тях, който да изтегли жребия за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти. Жребият за определяне на
представител на учаСl1ннците, който да изтегли жребия за определяне на изпълнител между
класираннте на първо място оферти се проведе по следния начнн:

На присъстващите представители бяха показани /предявени/ три еднакви, непрозрачни,
самозалепващи се и без означения празни плика и три листа. На всеки един от трите листа бе
напечатано името на различен участник, който има присъстващ представител на от~и\ОТо r?
заседание. Председателят на комисията определи члена на комисията полк. ~ , VI--C.Q?\, ':::>
да изтегли жребия, чрез който да се определи кой от присъстващите пр~дстави~ели на з0\.)
участниците в процедурата да изтегли жребия за опредеi)fi ~ изпълнител между
класираните на първо място оферти. Полк tл. ~Ь\-щл.~астана на място, от където да
няма видимост към ПЛИJ(овете и листовете. Във всеки празен плик бе поставен лист с
наименованието на различен участник, който има присъстващ представител на откритото
заседание. Всеки плик бе запечатан. ПЛИковете бяха разбъркани от председателя и член на
комисията и ~:~e представители на участниците пред присъстващите и комисията.
След това полк ал гли жребия /избра едни от трите запечатани плика/. Председателят
на комисията отвори изте ления плик, извади поставения в него лист, прочете написаното на
него наименование на учаспшк - "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД и показа /предяви/
листа на присъстващите представители на участниците и на членовете на комисията. Тъй като
присъстващите на заседаиието представители на този участник са двама (представителят по
закон и упълномощен представител), те помежду си определиха жребият за o~e~ а
изпълнител между класираните на първо място оферти да бъде изтеглен от I 2- )

e.tл-. Ъ b"J\" [ълномощен представител на "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД.
Жребият за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферm бе

проведен съгласно регламента, предвиден в горепосоченото съобщение по чл. 71, ал. 5 от
ЗОП:

За потвърждаване на публичността, член на комисията показа /предяви/ на
присъстващите четири еднакви, непрозрачни и без означения празни плика и четири листа.
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Върху четирите листа бе напечатано нанменованието на четирите участника в процедурата -
по един от участниците на овсе,еи от листовете. Представителят на "Аргус Травел
Интернешънъл" ЕООД -~. l!\QS,~.-'Ь~o съгласно посоченото по-горе бе
определена да изтегли жребия, застан~ на място, от където да няма видимост към пликовете и
листовете. Председателят на комисията и определен от него член на комисията поставиха във
всеки празен плик лист с нанменованието на различен участник в жребия, след което четирите
плика бяха запечатани. Пликовете бяха разбъркани от член на комисията и от жела~~
пре"ставители на участниците пред присъстващите и комисията. След това г-жа ~, CI\."1\.0)

(A~- :; . ~ ше поканена да се приближи ~ изтегли жребия /избра един от четирите плика/.
Председателят на комисията отвори изтегления плик, извади поставения в него лист, прочете
наименованието на написания на листа участник - "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД и
показа /предяви/ листа на присъстващите представители на участниците и на членовете на
комисията. Съгласно предварително зададе ния в съобщението по чл. 71, ал. 5 от зап
регламент участникът, чието име е написано ва листа в изтегления: плик - "Аргус Травел
Интернешънъл" ЕООД бе обявен за спечелил жребия. След това председателят на комисията
отвори и останалите три плика и с това удостовери, че четирите плика са съдържал и
наименованията на всичките четирима участници в процедурата. Председателят на комисията
попита присъстващите представители на участниците дали имат някакви искания или въпроси
по отношение на процедурата. Присъстващите представители на участниците заявиха, че
нямат такива. Председателят на комисията закри публичната част от заседанието на
комисията.

Настоящият протокол удостоверява изпълнението на чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП:
извършването на описаните по-горе действия по публичното провеждане на жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място офертн в обществена поръчка с
предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при
служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана", открита с решение N2
1024/14.05.20]5 г. на началника на НСО.

КОМИСИЯ:

ПредседaиJI.:-

Членове:
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