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УТВЪРЖДАВАМ: 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

АНТОАНЕТА ПАКОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП 

 

Д О К Л А Д 

№ЗОП-02/4/02.02.2018 г. 

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-12-25/01.02.2018 г. 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. 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 и споразумение № РС-ЗОП-

01/17.01.2018 г. с предмет: 

  

1. Среща на генералните директори за висше образование в ДЧ в ЕС и ЕИП (Европейското 

икономическо пространство -  Исландия, Лихтенщайн, Норвегия); 

2. Европейски форум „Университети-бизнес“.  

Резултати от работата на комисията: 

 1. Комисията започна своята работа на 02.02.2018 г. в 11:00 часа в следния състав:  

Председател:  

Александра Бойчева - държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на МОН; 

Членове:   

Иван Павлов – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и плащания” в дирекция 

„Държавна собственост и обществени поръчки”; 
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Живко Христов – старши юрисконсулт в дирекция АПДУС при ЦРЧР; 

 

 2. След представяне и прочитане на списъка с участниците, членовете на комисията 

попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП (приложение към доклада). 

 3. Комисията получи следната единствена оферта, придружена от Протокол по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП: 

4. Офертата беше отворена на публично заседание, като работата на комисията е отразена 

в Протокол от 02.02.2018 г. (приключен на 02.02.2018 г.). 

5. Публичното заседание приключи в 11.15 часа на 02.02.2018 г. 

6. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите, искани 

от Възложителя, приложени към поканата. 

7. С уведомително писмо с вх. № ЗОП-02#2/02.02.2018 г. участникът „СГМ Груп“ ЕООД 

уведомява Възложителя, че поради предложените цени в офертите, приложение към 

писмото, няма възможност да представи конкурентна оферта, спрямо подадената покана. 

7.1. С уведомително писмо с вх. № ЗОП-02#1/02.02.2018 г., представено в запечатана 

непрозрачна опаковка, участникът КОНСОРЦИУМ „ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД“ уведомява Възложителя, че същият няма възможност да представи 

конкурентна оферта, относно подадена покана № ЗОП-02/22.01.2018 г. 

8. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол) – няма. 

9. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):  

 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД  

10. Оферти, допуснати до разглеждане и класиране – няма. 

11. Мотивите за отстраняване на участника са изложени подробно в протокол, който е 

приложение към настоящия доклад. 

12. На база на обявените ценови предложения на участниците, комисията не извърши 

класиране и предлага за отстраняване участника: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

 участника  

 

Входящ номер дата/час на 

офертата/ 

заявлението 

Адрес 

1 
ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

ЗОП-02#3/02.02.2018 г.,  

09:17 часа 

гр.София,  

бул. „Патриарх Евтимий“ №49, офис 

„2Б“ ,бизнес център „Престиж“ 
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- „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 831926986 

 

 Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 

110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

Приложения: 

 Протокол – 1 брой; 

 Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП – 3 броя; 

 Присъствен лист - 1 брой; 

 Регистър за постъпили оферти – 1 брой; 

 Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП – 1 брой; 

 

Председател: 

/П/ Александра Бойчева Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

/П/ Иван Павлов Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

/П/ Живко Христов Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

На дата: 02.02.2018 г., докладът на комисията се предаде на Възложителя. 

 

ПРЕДАЛ ДОКЛАДА: 

Име: Александра Бойчева  

Длъжност: Председател на Комисия 

Подпис: /П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД  

 

 

ПРИЕЛ ДОКЛАДА: 

Име: Антоанета Пакова 

Длъжност: Главен секретар 

упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП 

Подпис: /П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


