
 

Информация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора“:  
/03.12.2014 г./ 

 

 

 

 

1. На 02.12.2014 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „Енерджи Маркет“ АД в открита процедура 

за възлагане на ОП с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, 

гр. Стара Загора“. „Енерджи Маркет“ АД е класиран на трето място с решение № 109/13.11.2014 година. Гаранцията за участие на участника 

„Енерджи Маркет”, представена под формата на парична сума в размер на 1500,00 лв. е върната по посочената от участника банкова сметка 

на 02.12.2014 година. 

2. На 02.12.2014 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „Ар Си Паур Енерджи“ ЕООД в открита 

процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни 

превози" ЕООД, гр. Стара Загора“. „Ар Си Паур Енерджи“ ЕООД е отстранен кандидат с решение № 109/13.11.2014 година. Гаранцията за 

участие на участника „Ар Си Паур Енерджи , представена под формата на парична сума в размер на 1500,00 лв. е върната по посочената от 

участника банкова сметка на 02.12.2014 година.  

3. На 02.12.2014 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „Мост Енерджи“ АД в открита процедура за 

възлагане на ОП с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, 

гр. Стара Загора“. „Мост Енерджи“ АД е отстранен кандидат с решение № 109/13.11.2014 година. Гаранцията за участие на участника „Мост 

Енерджи”  АД, представена под формата на банкова гаранция в размер на 1500,00 лв. е върната на посочения от участника адрес за 

кореспонденция на 02.12.2014 година с писмо № 1578/02.12.2014 година. 

 

 

 

 

03.12.2014 година 


