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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

за процедура за възлагане на обществена поръчка „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА 

ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 

„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА“, открита с 

Решение № 221/17.11.2017 г., публикувано в РОП на 17.11.2017 г., уникален номер на 

поръчката 01369-2017-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

  

 

На заседание, проведено на 21.12.2017 година, комисията, назначена със заповед № 

238/14.12.2017 г. на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за  

извършване подбор на участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА 

ЗАГОРА“, открита с Решение № 221/17.11.2017 г., публикувано в РОП на 17.11.2017 г., 

уникален номер на поръчката 01369-2017-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 

12 от ЗОП, отвори и разгледа ценовите оферти на участниците в процедурата и извърши 

класиране на участниците. Тъй като офертите на всички участници съответстват в еднаква 

степен на предварително обявените от Възложителя условия и предложените цени за 

изпълнение на поръчката са абсолютно еднакви, комисията класира всички участници в 

процедурата на първо място. 

Поради това, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочва заседание за 

публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, както и за класиране на оферта на второ място на 29.12.2017 г.  от  13.00 

часа в административната сграда на Дружеството в град Стара Загора, кв. „Индустриален“, 

Тролейбусно депо, ет. 2, кабинет на Управителя. 

 На тегленето на жребия могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:    /п/ 

         /Диана Гочева/ 


