
„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, град Стара Загора 
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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 

            

 

    Днес, 19.12.2018 година от 15:30 часа в град Стара Загора в „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора, кв. „Индустриален“, се състоя  заседание на 

комисията, 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, в състав: 

 

1. Валентин Михайлов Дончев - Началник на ремонтно звено, транспорт – 

„Енергетичен“ в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора – 

Председател  

2. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора - член 

3. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист - член 

 

 Комисията започна работа след предаване на получените оферти за участие и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на председателя на комисията. Съгласно протокола за 

предаване на получените оферти, участници в процедурата са:  

 

1. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр. София - оферта № 1, подадена 

на 14.12.2018 г. в 10:47 часа 

2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД гр. София - оферта № 2, подадена на 14.12.2018 г. в 10:49 

часа 

3. „АВВ ЕЛЕКРИФИЦИРАНЕ“ ООД гр. София - оферта № 3, подадена на 14.12.2018 

г. в 10:51 часа 

4. „КУМЕР“ ООД гр. София - оферта № 4, подадена на 18.12.2018 г. в 11:20 часа 

 5. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД гр. Варна - оферта № 5, подадена 

на 18.12.2018 г. в 11:34 часа 

6. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД гр. София - оферта № 6, подадена на 18.12.2018 г. в 13:04 

часа 

 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след получаване на списъка с участниците, 

членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 



Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП и предадените  оферти. 

 В 15:30 часа пред комисията не се явяват  представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти са в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, запечатани, с 

обозначения, съобразно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и изискванията в раздел VI, глава Трета от 

документацията на Възложителя.             

 При спазване на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне на пликовете с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им, както 

следва:   

  

1. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр. София е представило офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

техническото предложение, декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор към документацията и декларацията за срок на 

валидност на офертата. 

2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД гр. София е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, техническото 

предложение, декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор към документацията и декларацията за срок на валидност на 

офертата. 

3. „АВВ ЕЛЕКРИФИЦИРАНЕ“ ООД гр. София е представило офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, 

опис и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, техническото 

предложение, декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор към документацията и декларацията за срок на валидност на 

офертата. 

4. „КУМЕР“ ООД гр. София е представило офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията 

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, техническото предложение, 

декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор към документацията и декларацията за срок на валидност на офертата. 

5. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД гр. Варна е представило офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

техническото предложение, декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор към документацията и декларацията за срок на 

валидност на офертата. 

6. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД гр. София е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, техническото 

предложение, декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор към документацията и декларацията за срок на валидност на 

офертата. 



След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

Комисията реши, че ще продължи работата си на закрито заседание на 20.12.2018 г. от 

16:30 ч. 

 

Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП.  

 

                     

    КОМИСИЯ:  1……………/п/………………..… 

           2……………/п/…………………. 

      

           3……………/п/………………….  

 

 

Предаден на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора  

на .......................................201….. г. 

     

      Управител:………………………..….   

       /инж. Димитър Авджиев/  

 

 

…………................................................................................................................................ 

       

Управител:…………….……………..….   

       /инж. Димитър Авджиев 


