
„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, град Стара Загора 

България, Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, Булстат: 123732117;  

 0035942/605-274; 0035942/605-264; email: troleibusni_prevozi@mbox.contact.bg 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 5 

 

            

         

        Днес 15.01.2019 година от 11.00 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 

 

При  спазване на  чл. 57  от ППЗОП, комисията, на публично заседание, пристъпи 

към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП. В обявения час на заседанието се явява г-жа Десислава Вили Пехливанчева, 

упълномощен представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД. В обявения час не 

се явяват представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на 

офертите и оповести предложените цени. 

 1. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр. София - 104,77 лв./MWh без 

ДДС и 125.72 лв./MWh с ДДС 

2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД гр. София - 102,70 лв./MWh без ДДС и 123.24 

лв./MWh с ДДС 

3. „АВВ ЕЛЕКРИФИЦИРАНЕ“ ООД гр. София - 108,80 лв./MWh без ДДС и 130.56 

лв./MWh с ДДС 

4. „КУМЕР“ ООД гр. София - 114,71 лв./MWh без ДДС и 137.65 лв./MWh с ДДС 

5. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД гр. Варна - 112,97 лв./MWh без 

ДДС и 135.56 лв./MWh с ДДС 

6. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД гр. София - 115,03 лв./MWh без ДДС и 138.04 лв./MWh с 

ДДС 
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С обявяване на цените приключи публичната част на заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание.  

Всички ценови предложения са съобразно образеца на ценовото предложение към 

документацията на възложителя и при формиране на предлаганата цена са спазени 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че не са налице условия за прилагане на чл. 72 от ЗОП. 

Според методиката за оценка на офертите от документацията на Възложителя 

обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която 

се определя по критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 В изпълнение на чл.58 от ППЗОП и съобразно определения критерий за 

възлагане на обществената поръчка, комисията класира участниците както следва: 

 Първо място: Участник № 2: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД гр. София 

 Второ място: Участник № 1: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

гр. София 

 Трето място: Участник № 3: „АВВ ЕЛЕКРИФИЦИРАНЕ“ ООД гр. София  

 Четвърто място: Участник № 5: „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ 

ЕООД гр. Варна 

 Пето място: Участник № 4: „КУМЕР“ ООД гр. София 

 Шесто място: Участник № 6: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД гр. София 

 

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 ........25.01.2019 г. 

        

  

 

 

 

Управител:……………/п/.……………..…. 

  

       /инж. Димитър Авджиев/  

 

 

 

 

………Утвърждавам..................................................................................................... 

      

 

 

 

Управител:……………./п/……..….   

       /инж. Димитър Авджиев/  

 


