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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

ТАТЯНА КАЛКАНОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-05/4 от 06.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ЦРЧР, в качеството му на Възложител 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-05/29.06.2017 г., 

сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД и споразумение № РС-ЗОП-

01/17.01.2018 г., сключено между ЦРЧР и МОН с предмет "Организиране и провеждане на 

събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република 

България за нуждите на ЦРЧР", във връзка с покана № ЗОП-05 от 22.02.2018 г. с предмет: 

  

 

Организиране на „Знакова конференция Научни инфраструктури“ – категория Д 

 

 

Резултати от работата на комисията: 

1. Комисията започна своята работа на 07.03.2018 г. в 11:00 часа в следния състав:  

Председател:  

Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“ при МОН; 

Членове:   

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

„Държавна собственост и обществени поръчки”; 

Живко Христов – старши юрисконсулт в дирекция АПДУС при ЦРЧР; 
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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 2 (два) броя запечатани непрозрачни опаковки, както и 1 (един) брой 

уведомително писмо по отправената покана към тримата потенциални изпълнители. 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, искани от Възложителя, 

приложени към поканата. 

5. С уведомително писмо с вх. № ЗОП-05#1/06.03.2018 г. участникът „Юнайтед Травел 

ейджънси“ ЕООД уведомява Възложителя, че не е в състояние да предостави оферта за 

сключване на договор, тъй като е посочен бюджет, който не може да бъде изпълнен спрямо 

броя участници и заявените в техническото задание услуги, поради факта, че необходимият 

бюджет за тяхното осигуряване надвишава максималните цени, посочени в ценовата 

оферта по Рамковото споразумение  Д-ЗОП-05/29.06.2017 г. 

6. При отваряне на запечатана непрозрачна опаковка, входирана под вх. № ЗОП-05/2 от 

06.03.2018 г. от участника „Консорциум обучения на младежки ресурс“ ДЗЗД, комисията 

констатира, че участникът е представил уведомително писмо до Възложителя, в което го 

уведомява, че няма възможност да представи конкурентна оферта, относно подадена от 

Възложителя покана поради обстоятелството, че бюджетът необходим за осигуряване на 

организиран транспорт – наемане на автобусни коли, изпълняващи посочения от 

Възложителя маршрут в градски условия за едни транспортен ден, надвишава финансовите 

параметри на поканата, при спазване на подаденото ценово предложение по Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017 г., а именно: 

- т. 4 Транспорт: 

  4.2. – 3,50 лв. без ДДС цена на км. за автобус (49+1 места). 

7. При отваряне на запечатана непрозрачна опаковка, входирана под вх. № ЗОП-

05#3/06.03.2018 г. от участника „СГМ ГРУП“ ЕООД, комисията констатира, че участникът 

е представил уведомително писмо до Възложителя, в което го информира, че няма 

възможност да представи конкурентна оферта, относно подадена от Възложителя покана, 

тъй като необходимият бюджет за осигуряване на желаните 4 бр. автобуси и 10 бр. 

микробуси е значително по-висок отколкото потенциално най-високата ценова оферта, 

която участникът би могъл да предложи. Цените, които са посочени в ценовото 

предложение по Рамково споразумение  № Д-ЗОП-03/29.06.2017 г. са заложени за 

междуградски транспорт, а в заданието на Възложителя се изисква наемане на 4 бр. 

автобуси и 10 бр. микробуси в градски условия. Цената и бюджетът, необходим за наемане 

на така посочените превозни средства, значително надвишават потенциално възможния 

бюджет, който участникът би могъл да получи, а именно: 

- 3,50 лв. цена на км. за автобус; 

- 2,80 лв. цена на км. за микробус. 

8. Комисията констатира, че от страна на „СГМ Груп“ ЕООД,  „Юнайтед травъл ейджънси“ 

ЕООД и КОНСОРЦИУМ „ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД“ не са постъпили 

оферти в настоящата процедура, като е налице изрично изявление за непредставяне на 

такива. 

9. Мотивите за отправеното предложение до Възложителя за прекратяване на процедурата 

са изложени в протокол, който е приложение към настоящия доклад. 
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 Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 

110, ал. 1, т. 1 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/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД Кристина Николова 

Членове:  

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

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

 

 

На дата: 07.03.2018 г., докладът на комисията се предаде на Възложителя. 

 

ПРЕДАЛ ДОКЛАДА: 

Име: Кристина Николова  

Длъжност: Председател на Комисия 

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

 

ПРИЕЛ ДОКЛАДА: 

Име: Татяна Калканова 

Длъжност: Изпълнителен директор на ЦРЧР 

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


