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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

за процедура 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. на Управителя на дружеството, 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,  

 

  

 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията, назначена със заповед № 

210/19.12.2018 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 „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, съобщава, че ще отвори ценовите предложения на участниците в процедурата, 

поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 15.01.2019 г.  от 11.00 

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

Тролейбусно депо, ет. 2, кабинет на Управителя. 

 На отварянето могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:  /п/ 

         /Валентин Дончев/ 


