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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 24 

29.01.2019 г., гр. Стара Загора 

 

  На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 181, ал. 6 от ЗОП във  вр. с чл. 109 от 

ЗОП и Протоколи № 1/19.12.2018 г., № 2/20.12.2018 г., № 3/21.12.2018, № 4/08.01.2019 г и № 

5/15.01.2019 г. на комисия, назначена със заповед № 210/19.12.2018 година на Управителя 

на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, за извършване подбор на участниците в 

процедурата, разглеждане  и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ с предмет „Доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група 

съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 5 броя 

токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията 

на гр. Стара Загора и присъединени към мрежа Ср. Н със собствена кабелна мрежа и 12 

/дванадесет/ обекта на Възложителя, присъединени към мрежа Н.Н“, открита с Решение № 

200/26.11.2018 г., публикувано в РОП на 26.11.2018 г., уникален номер на поръчката 01369-

2018-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез публично състезание с 

наименование „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите 

на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ и с предмет „Доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група 

съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 5 броя 

токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията 

на гр. Стара Загора и присъединени към мрежа Ср. Н със собствена кабелна мрежа и 12 

/дванадесет/ обекта на Възложителя, присъединени към мрежа Н.Н“, „ЕНЕРДЖИ 

МАРКЕТ“ АД гр. София, с пощенски адрес: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41,  

ЕИК 131200181, представлявано от Христо Евгениев Януцев  – Изпълнителен директор. 

 

МОТИВИ: 

Комисията,  назначена с моя заповед № 210/19.12.2018г. за извършване подбор на 

участниците в процедурата, разглеждане  и оценка на офертите за провеждане на процедура 

за възлагане на обществена поръчка е разгледала всички оферти, получени в определения от 

възложителя срок. Комисията е разгледала документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, както и ценовите оферти на участниците. Действията на комисията са отразени 

в 5 броя протоколи по чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП, утвърдени от възложителя 

съгл.181, ал.5 от ЗОП. Комисията приема, че участниците, както и офертите и техническите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя към личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията е разгледала ценовите предложение на участниците и 
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приема, че същите са съобразени с изискванията на възложителя за формиране на крайна 

цена за изпълнение на поръчката. В изпълнение на чл.58 от ППЗОП, комисията е извършила 

оценка на офертите на участниците за степента на съответствието им с предварително 

обявените от възложителя условия и приема, че всички оферти на участниците в процедурата 

отговарят в пълна степен на предварително обявените от възложителя условия.  

 Комисията е класирала офертите на участници в процедурата съобразно утвърдения 

от Възложителя критерий за оценка на офертите –  „най-ниска цена“. 

Протоколите на комисията са утвърдени от възложителя. 

Не са налице основания по ЗОП за отстраняване  на участници от процедурата. 

        В съответствие с извършеното от комисията класиране на участниците в процедурата, 

с настоящото решение определям за изпълнител на обществената поръчка участника, 

предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, предвид предварително обявените 

от възложителя условия и избрания критерий за възлагане на поръчката. 

           На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 

срок от неговото издаване на всички участници в процедурата. 

 На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 и чл. 181, ал. 8 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 

от ППЗОП, настоящото решение и протоколите на комисията да се публикуват в профила на 

купувача на адреса на електронната преписка:  

http://tpsz.bg/  

http://tpsz.bg/поръчки 

http://tpsz.bg/процедури-след-15-04-2016 

http://tpsz.bg/ел-енергия-2018 

и в същия ден решението да се изпрати на всички участници в процедурата на адрес, посочен 

от всеки участник. 

 

  Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването му, 

съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

Управител:…………….…/п/…………..….   

        /инж. Димитър Авджиев/  
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