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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 

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-07/4 от 14.03.2018 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., 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-07 от 02.03.2018 г. с предмет: 

 

 Организиране и провеждане на Работна среща на членовете на Координационния съвет на 

Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”, 05.04.2018г., гр. Велинград 

 

Резултати от работата на комисията: 

1. Комисията започна своята работа на 14.03.2018 г. в 11:30 часа в следния състав:  

Председател: 

Катя Станоева - главен специалист в дирекция "Връзки с обществеността и 

протокол" при МОН; 
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Членове:  

1. Райна Стоицова – младши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени 

поръчки“ при МОН; 

2. 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 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-07#1/14.03.2018 г. участникът „Юнайтед Травел 

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

сключване на договор в съответствие с подписаното Рамково споразумение№ Д-ЗОП-

05/29.06.2017 г., тъй като посочените бюджетни стойности не могат да бъдат изпълнени. 

Ценовите оферти от всички 4-звездни хотели във Велинград надвишават и максималните 

цени посочени в ценовата оферта по Рамковото споразумение.  

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

07#2/14.03.2018 г. на КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, 

комисията констатира, че участникът е представил оферта, отговаряща на изискванията 

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

07/02.03.2018 г. и направи проверка на посочените от участника финансови параметри. 

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

съдържа всички компоненти, съобразно Техническо задание №1 към Покана № ЗОП-

07/02.03.2018 г. за предоставяне на оферти. 

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

07#3/14.03.2018 г. от участникът  „СГМ Груп“ ЕООД, комисията констатира, че 

участникът е представил оферта, отговаряща на  изискванията, посочени в Приложение №1 

от Покана за участие за предоставяне на оферти № ЗОП-07/02.03.2018 г. и направи проверка 

на посочените от участника финансови параметри. Комисията констатира, че в офертата на 

участника не са допуснати грешки и неточности и съдържа всички компоненти, съобразно 

Техническо задание №1 към Покана № ЗОП-07/02.03.2018 г. за предоставяне на оферти. 
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8. Оферти, допуснати до разглеждане и класиране: 

 

 КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД 

 СГМ ГРУП ЕООД 

 

9. Мотивите за допускане на участниците са изложени подробно в протокола, който е 

приложение към настоящия доклад. 

 

10. На база на обявените ценови предложения на участниците, комисията ги класира 

съгласно предварително определения критерии - „най-ниска цена“: 

 

 ПЪРВО МЯСТО: 

 СГМ ГРУП ЕООД, с обща цена: 5 300 лева, без ДДС. 

 

           ВТОРО МЯСТО: 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, с обща цена:   

 5 319 лева, без ДДС. 

 

11. Комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на първо място в 

процедурата: 

 

СГМ ГРУП ЕООД, с обща цена: 5 300 лева, без ДДС. 

 

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  Катя Станоева 

Членове:  

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД  Райна Стоицова 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД  Живко Христов 
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На дата: 14.03.2018 г., докладът на комисията се предаде на Възложителя. 

 

ПРЕДАЛ ДОКЛАДА: 

Име: Катя Станоева 

Длъжност: Председател на Комисия 

Подпис: 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: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 


