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ПРОТОКОЛ 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-12-193/30.06.2017г. на Главния 

секретар на ЦРЧР, в качеството на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, за 

провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по условията 

на сключени Рамкови споразумения с Потенциални изпълнители, както следва: (1) 

Рамково споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г., сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) 

Рамково споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г., сключено с КОНСОРЦИУМ 

ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД; (3) Рамково споразумение № Д-ЗОП-

05/29.06.2017г., сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с предмет:  

ЕДС обучение при пристигане, 04-08.09.2017г. и ЕДС междинна среща за 

оценка, 05-08.09.2017г., гр. София. 

 

Днес, 24.07.2017г. в град София, комисия в състав: 

 

Председател: 

Ива Донова – Главен експерт в дирекция АПДУС; 

Членове:  

Симеон Маринов – Главен юрисконсулт в дирекция АПДУС; 

Елена Борисова – Главен експерт в отдел ПОПИД при дирекция ПДСА, 

 

се събра в конферентна зала в сградата на Център за развитие на човешките 

ресурси /ЦРЧР/ с адрес – град София, ул.„Граф Игнатиев“ №15, ет.3 в 11:30 часа, за 

изпълнение на Заповед №РД-12-193/30.06.2017г. на Главния секретар на ЦРЧР, в 

качеството на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, за провеждане на вътрешен 

конкурентен избор за определяне на изпълнител при условията на: (1) Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г., сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г., сключено с КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД; (3) Рамково споразумение № Д-ЗОП-05/29.06.2017г., 

сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с предмет: ЕДС обучение при 

пристигане, 04-08.09.2017г. и ЕДС междинна среща за оценка, 05-08.09.2017г., гр. 

София. 
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Председателят на комисията провери състава на присъстващите и като се увери, че са 

налице всички членове на комисията съгласно цитираната по-горе заповед, откри 

заседанието. След запознаване със списъка на лицата, подали оферти, всеки член на 

комисията попълни декларация съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

На заседанието не присъстваха участниците или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно приложен 

Присъствен лист. 

 

Председателят на комисията съобщи, че са му предадени 3 (три) броя оферти, запечатани 

в непрозрачни опаковки, по отправената покана към тримата потенциални изпълнители, 

както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 

 

Входящ номер дата/час на 

офертата/ 

заявлението 

Адрес 

1 

 

„СГМ ГРУП” ЕООД 

 

ЗОП-07#1/21.07.2017г., 

15:45 часа 

гр.София, 

ул. Княз Борис I №46, ап. 3 

2 

 

 

„ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД 

 

ЗОП-07#2/21.07.2017г., 

16:25 часа 

гр.София, 

бул. „Патриарх Евтимий“ №49, 

офис „2Б“ ,бизнес център 

„Престиж“ 

3 

„КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС“ 

ДЗЗД 

ЗОП-07#3/24.07.2017г., 

9:21 часа 

гр. София, 

бул. Вл. Вазов № 9 

 

След като се увери, че офертите са постъпили в обявения в поканите срок, комисията 

пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на всяка 

оферта, комисията извърши следните законово регламентирани действия: 

- Извърши проверка за наличие на всички изискуеми документи съгласно закона и 

отправените покани до потенциалните изпълнители. Комисията констатира, че всеки 

един от участниците е представил, исканите от Възложителя, приложения към всяка 

една от поканите. 

- Трима от членовете на комисията подписаха офертата на всеки един от участниците. 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане и оценка на офертите 

съгласно предварително определения критерии - „най - ниска цена". 

 

Предложените цени са както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ СГМ ГРУП ЕООД  
ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

КОНСОРЦИУМ 

ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД 

ЕДС обучение при пристигане, 

04-08.09.2017г. и ЕДС 

междинна среща за оценка, 05-

08.09.2017г., гр. София. 

34 859 лева,  

без вкл. ДДС 

42 134.20 лева,  

без вкл. ДДС 

44 862  лева,  

без вкл. ДДС 

 

При разглеждане на постъпилите оферти, комисията констатира, че е налице хипотезата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП, а именно – предложението на участника СГМ ГРУП ЕООД, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, по същия 

показател за оценка. 

 

Комисията взе решение от участника СГМ ГРУП ЕООД да бъде изискана подробна 

писмена обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП, която участникът да предостави в 5-дневен срок 

от получаване на искането, за което да бъде изпратено и-мейл съобщение до участника 

СГМ ГРУП ЕООД, съгласно начин за отправяне на уведомления, договорен в Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г., сключено между ЦРЧР (Възложител) и СГМ 

ГРУП ЕООД (Потенциален изпълнител). 

След извършване на горепосочените действия, комисията приключи своята работа 

на 24.07.2017г. в 14:30 часа. 

 

На 25.07.2017г. в град София, в 15:00 часа, се събра комисия в състав: 

Председател: 

Ива Донова – Главен експерт в дирекция АПДУС. 

Членове:  

Симеон Маринов – Главен юрисконсулт в дирекция АПДУС. 

Елена Борисова – Главен експерт в отдел ПОПИД при дирекция ПДСА. 
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Комисията установи, че чрез електронно съобщение, изпратено на 24.07.2017г. от 

електронна поща на Ива Донова – председател на комисията, е изискано от участника 

СГМ ГРУП ЕООД да представи подробна писмена обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП. В 

дадения на участника срок, с вх.№ ЗОП-07#5 на 25.07.2017г. в 14,23 часа, участникът е 

депозирал в деловодството на ЦРЧР подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

Комисията отвори депозираният от участника СГМ ГРУП ЕООД непрозрачен запечатан 

плик и започна разглеждане на съдържащата се в плика подробна писмена обосновка по 

чл.72, ал.1 от ЗОП. 

Участникът се е позовал в обосновката си, че офертата му е изготвена на база на 

стратегия, формирана от обективни обстоятелства по смисъла на чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от 

ЗОП, както следва – икономически особености на предоставяните услуги; избрани 

технически решения, наличие на изключително благоприятни условия. 

Оферираното ценово предложение е формирано на базата на оценка на избраните 

технически решения и изключително благоприятни условия за изпълнение на задачите, 

при отчитане на следните фактори: 

- При първоначалното офериране на цени към Център за развитие на човешките 

ресурси, които респективно са максимално възможни пазарни цени за организиране 

на събитие, спрямо рамковото споразумение, СГМ ГРУП ЕООД е заложило 

прогнозни цени, за отделните показатели, спрямо техническото задание и 

изискванията на Възложителя. Така посочените цени включват компоненти: 

настаняване в областен град; настаняване в извън областен град; настаняване в 

курортно селище и т.н. По причина, че в техническото задание на Възложителя, не са 

посочени дати, параметри и локации, СГМ ГРУП ЕООД е заложило прогнозни цени 

за всеки един от показателите; 

- При техническо задание на конкретното събитие, СГМ ГРУП ЕООД се е свързало с 

със свои партньори в град София и отправило запитване за комплексна цена, с обхват 

– дейности, указани от Възложителя и спрямо техническото задание; 

- При отправяне на конкретна оферта, с ясни дати и параметри на събитието, 
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комплексната оферта, която СГМ ГРУП ЕООД е получило от своите дългогодишни 

партньори за реализиране на дейностите е изключително благоприятна и отговаря на 

изискванията на СГМ ГРУП ЕООД, както от финансова гледна точка, така и от 

техническа гледна точка; 

- Благоприятната комплексна цена, която СГМ ГРУП ЕООД е получила от своите 

партньори за реализиране на събитието са, както следва: (а) политиката на 

партньорите на СГМ ГРУП ЕООД е, при групово настаняване, с включено 

изхранване, да се предоставя процентна отстъпка от стандартните цени за посочения 

период; (б) за посочения от СГМ ГРУП ЕООД период, партньорът няма налични 

резервации и респективно, има възможността да предостави оферта с процентно 

намаление от стандартните им за периода цени; (в) дългогодишните партньорски 

отношения, на база на които СГМ ГРУП ЕООД е получило допълнително процентно 

намаление от стандартните за периода цени; 

- Базирайки се на реално оферирани цени, при така получените намаления и отстъпки, 

СГМ ГРУП ЕООД е заложило търговска печалба, на база на която е изготвло 

окончателна своята оферта. 

Комисията приема, че така посочените от СГМ ГРУП ЕООД икономически особености 

на предоставяните услуги, избрани технически решения и наличие на изключително 

благоприятни условия по отношение на услугите са пълни и обективни, и от 

представената от участника подробна информация безспорно се установява начина на 

образуване на предлаганата цена в размер на 34 859 лева, без вкл. ДДС. 

С оглед на изложените от комисията по-горе мотиви, както и на основание чл.72, 

ал.3 от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ, че ПРИЕМА представената от 

участника СГМ ГРУП ЕООД обосновка за начина на формиране на предлаганата 

цена за изпълнение на поръчката. 

 

При така предложените цени от потенциалните изпълнители, комисията извърши 

следното класиране: 

Първо място: „СГМ ГРУП” ЕООД с цена 34 859 лева без ДДС; 

Второ място: „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД  с цена 42 134.20 лева без 

ДДС; 
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Трето място: „КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС“ ДЗЗД с цена 

44 862  лева без ДДС. 

 

Настоящият протокол е започнат на открито заседание, проведено на 24.07.2017г. в 11:30 

часа и е завършен след проведено закрито заседание на 25.07.2017г. в 15:00 часа, 

завършило на 25.07.2017г. в 16:00 часа. 

 

 

 

Председател: 

/П/ Ива Донова Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Членове: 

/П/ Симеон Маринов Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

/П/ Елена Борисова Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


