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УТВЪРЖДАВАМ: 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

ТАТЯНА КАЛКАНОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

 

Д О К Л А Д 

ЗОП-14#4 от 27.03.2018г. 

от работата 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., 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:  

1. Настаняване по време на Неформална среща на директорите на Националните 

агенции по Програма „Еразъм+“ в сектори „Образование и обучение“, 11-12.04.2018г., 

гр. София. 

Резултати от работата на комисията: 

1. Комисията започна своята работа на 27.03.2018г. в 13:00 часа в следния състав:  

Председател: 

Ива Донова – Главен експерт в дирекция АПДУС; 

Членове: 

Симеон Маринов – Главен юрисконсулт в дирекция АПДУС; 

Елена Борисова –  Главен експерт в дирекция ПДСА. 

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 следните оферти, придружени от Протокол по чл.48, ал.6 от 
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ППЗОП: 

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е 

отразена в Протокол от 27.03.2018г. (започнат на 27.03.2018г. и приключен на 

27.03.2018г.). 

5. Публичното заседание приключи в 13:10 часа на 27.03.2018г. 

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

от Възложителя, приложени към всяка една от поканите. 

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

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): 

 СГМ ГРУП ЕООД 

 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

 КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС“ ДЗЗД 

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

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): Няма 

9. Оферти, допуснати до разглеждане и класиране: 

 СГМ ГРУП ЕООД 

 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

 КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС“ ДЗЗД 

10. Мотивите за допускане/отстраняване на участниците са изложени подробно в 

Протокол от 27.03.2018г., който е приложение към настоящия доклад. 

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

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

№ 

по 

ред 

Наименование на 

 участника  

 

Входящ номер дата/час на 

офертата/ 

заявлението 

Адрес 

1 

 

СГМ ГРУП ЕООД 

 

ЗОП-14#1-26.03.2018г.,  

15:55 часа 
Гр. София, бул „Св. Наум“ №25 

2 
ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 

ЗОП-14#2-26.03.2018г.,  

16:45 часа 

гр.София,  

бул. „Патриарх Евтимий“ №49, офис 

„2Б“ ,бизнес център „Престиж“ 

3 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД 

 

ЗОП-14#3-27.03.2018г.,  

08:50 часа 

гр. София, 

бул. Вл. Вазов № 9 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ПЪРВО МЯСТО: ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с обща цена: 1140 (с 

думи: хиляда сто и четиридесет) лева, без включен ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: СГМ ГРУП ЕООД, с обща цена: 1400 (с думи: хиляда и 

четиристотин) лева, без включен ДДС. 

ТРЕТО МЯСТО: КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, с 

обща цена: 1440 (с думи: хиляда четиристотин и четиридесет) лева, без включен 

ДДС. 

лева, без ДДС. 

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

процедурата:  

ПЪРВО МЯСТО: ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с обща цена: 1140 (с 

думи: хиляда сто и четиридесет) лева, без включен 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/ 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 

На дата: 27.03.2018г., докладът на комисията се предаде на Възложителя. 

ПРЕДАЛ ДОКЛАДА:     ПРИЕЛ ДОКЛАДА: 

Подпис: /П/       Подпис: /П/ 

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД   Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Име: Ива Донова      Име: Татяна Калканова  

Длъжност:Председател на комисия    Длъжност: Изпълнителен директор  

Председател на постоянно действаща комисия,     

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)   


