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П Р О Т О К О Л 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-12-233/02.08.2017г. на Главния 

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

Заповед № РД-12-233/1 от 11.08.2017г. на Изпълнителния директор на ЦРЧР), 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. и Допълнително споразумение № Д-ЗОП-

03#6/04.12.2017г., сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково споразумение № Д-ЗОП-

04/29.06.2017г. и Допълнително споразумение № Д-ЗОП-04#14/04.12.2017г, сключено с 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД; (3) Рамково споразумение 

№ Д-ЗОП-05/29.06.2017 г. и Допълнително споразумение № Д-ЗОП-05#7/04.12.2017г., 

сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с предмет:  

1. Организиране на информационни дни и Обучителен семинар в сектори „Училищно 

образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“, 15-16 януари 

2018г., гр. София; 

2. Обучение ЕДС при пристигане: 08.01 – 12.01.2018г. и Обучение ЕДС за междинна 

оценка: 09.01 – 12.01.2018г., гр. София. 

Днес, 22.12.2017г. 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 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 09:30 часа за изпълнение на Заповед 

№ РД-12-233/02.08.2017г. на Главния секретар на ЦРЧР, в качеството на упълномощено 

лице по чл.7, ал.1 от ЗОП (изменена със Заповед № РД-12-233/1 от 11.08.2017г. на 

Изпълнителния директор на ЦРЧР), за провеждане на вътрешен конкурентен избор за 

определяне на изпълнител по условията на (1) Рамково споразумение № Д-ЗОП-

03/29.06.2017г. и Допълнително споразумение № Д-ЗОП-03#6/04.12.2017г., сключено със 
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СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г. и Допълнително 

споразумение № Д-ЗОП-04#14/04.12.2017г, сключено с КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА 

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

Допълнително споразумение № Д-ЗОП-05#7/04.12.2017г., сключено с ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с предмет:  

1. Организиране на информационни дни и Обучителен семинар в сектори „Училищно 

образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“, 15-16 януари 

2018г., гр. София; 

2. Обучение ЕДС при пристигане: 08.01 – 12.01.2018г. и Обучение ЕДС за междинна 

оценка: 09.01 – 12.01.2018г., гр. София. 

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

са на лице 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. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

 участника  

 

Входящ номер дата/час на 

офертата/ 

заявлението 

Адрес 

1 
СГМ ГРУП ЕООД 

 

ЗОП-14#1 от 21.12.2017г.,  

13:30 часа 

 

Гр. София,  

бул „Св. Наум“ №25 

 

2 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД 

 

ЗОП-14#2 от 21.12.2017г.,  

13:36 часа 

гр. София, 

бул. Вл. Вазов № 9 

3 

ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

 

ЗОП-14#3 от 21.12.2017г.,  

13:43 часа 

гр.София,  

бул. „Патриарх Евтимий“ №49, офис 

„2Б“ ,бизнес център „Престиж“ 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


 
 

Център за развитие на човешките ресурси 
София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3 

тел.: +359 2 915 50 10,  факс: +359 2 915 50 49 
e-mail: hrdc@hrdc.bg,  URL: http//www.hrdc.bg 

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 предлаганата цена на всеки един от 

участниците. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите съгласно предварително 

определения критерии - „най - ниска цена". 

 

Предложените цени са както следва: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СГМ ГРУП 

ЕООД 

 

КОНСОРЦИУМ 

ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД 

ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ 

ЕООД   

1 Организиране на информационни дни и 

Обучителен семинар в сектори 

„Училищно образование“ и 

„Професионално образование и 

обучение“ по Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани“ 

на Програма „Еразъм+“, 15-16 януари 

2018г., гр. София; 

5068 лева, без 

ДДС 

4990 лева, без 

ДДС 

3132,60 лева, без 

ДДС 

2 Обучение ЕДС при пристигане: 08.01 – 

12.01.2018г. и Обучение ЕДС за 

междинна оценка: 09.01 – 12.01.2018г., гр. 

София. 

57422 лева, без 

ДДС 

57944 лева, без 

ДДС 

45881 лева, без ДДС 

 

Комисията премина към разглеждане по същество на постъпилите оферти. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на СГМ ГРУП ЕООД, като извърши 

сравнение на офертата с изискванията, посочени в Приложение №1 от Покана за участие за 

предоставяне на оферти № ЗОП-14/08.12.2017г. и направи проверка на посочените от 

участника финансовите параметри. Комисията констатира, че в офертата на участника не 

са допуснати грешки и неточности и съдържа всички компоненти, съобразно Техническо 

задание №1 и Техническо задание №2 към Покана № ЗОП-14/08.12.2017г. за предоставяне 

на оферти. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, като извърши сравнение на офертата с изискванията, 

посочени в Приложение №1 от Покана за участие за предоставяне на оферти № ЗОП-

14/08.12.2017г. и направи проверка на посочените от участника финансовите параметри. 

Комисията констатира, че в офертата на участника не са допуснати грешки и неточности и 

съдържа всички компоненти, съобразно Техническо задание №1 и Техническо задание №2 

към Покана № ЗОП-14/08.12.2017г. за предоставяне на оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД. 

 При преглед на подадена оферта относно „Обучение ЕДС при пристигане: 08.01 – 

12.01.2018г. и Обучение ЕДС за междинна оценка“, 09.01 – 12.01.2018г., гр. София, 

комисията установи, че участникът е представил неясна обща числова стойност при 

оферирането по компонент т.3.1 – Конферентни зали. Не е налична в офертата на участника 

калкулация на отделните суми, които формират общата числова стойност на посочената 

цена на конкретната услуга за целия период на събитието. 

 Комисията констатира, че участникът е допуснал грешка в изчисляването на общата 

цена на техническото оборудване по компонент т.4 – Техническо оборудване. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че офертата на участника ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД е неподходяща по смисъла на т.25, параграф 2 от ДР на 

ЗОП и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, участникът следва да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата. 

С оглед на изложените от комисията по-горе констатации, комисията 

ЕДИНОДУШНО взе следните решения: 

1. НЕ ДОПУСКА ДО КЛАСИРАНЕ на представената оферта от участникът 

ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД и го предлага за отстраняване. 

 

2. Приема следното класиране за провеждане на:  

1. Организиране на информационни дни и Обучителен семинар в сектори „Училищно 

образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“, 15-16 януари 

2018г., гр. София; 
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2. Обучение ЕДС при пристигане: 08.01 – 12.01.2018г. и Обучение ЕДС за междинна 

оценка: 09.01 – 12.01.2018г., гр. София. 

 

 ПЪРВО МЯСТО: 

 СГМ ГРУП ЕООД, с обща цена: 62 490 лева, без ДДС. 

 

           ВТОРО МЯСТО: 

 КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, с обща цена: 62 

934 лева, без ДДС. 

 

 

Настоящият протокол е започнат на открито заседание, проведено на 22.12.2017г. в 

09:30 часа и е завършен на 22.12.2017г. в 13:00 часа. 

 

Председател: 

/П/ Ива Донова  Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Членове: 

/П/ Симеон Маринов Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

/П/ Елена Борисова Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


