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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., 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. Осигуряване на транспорт по време на Неформална среща на директорите на 

Националните агенции по Програма „Еразъм+“ в сектори „Образование и обучение“, 11-

13.04.2018г., гр. София; 

2. Осигуряване на транспорт по време на Неформална среща на директорите на 

Националните агенции по Програма „Еразъм+“ в сектор „Младеж“, 17-20.04.2018г., гр. 

София. 

 

Днес, 27.03.2018 г. 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 отдел „Младежки дейности“ при 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 11:30 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., сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково споразумение № Д-ЗОП-
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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 с предмет: 

1. Осигуряване на транспорт по време на Неформална среща на директорите на 

Националните агенции по Програма „Еразъм+“ в сектори „Образование и обучение“, 11-

13.04.2018г., гр. София; 

2. Осигуряване на транспорт по време на Неформална среща на директорите на 

Националните агенции по Програма „Еразъм+“ в сектор „Младеж“, 17-20.04.2018г., 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 запечатани 

непрозрачни опаковки. 

След като се увери, че исканите от участниците документи са постъпили в обявения 

в поканата срок, комисията пристъпи към тяхното отваряне по реда на тяхното постъпване 

и преглед по същество на съдържанието им.  

Комисията извърши проверка за наличие на всички изискуеми документи съгласно 

закона и отправената покана до потенциалните изпълнители.  

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

09#1/26.03.2018 г. от участника „СГМ Груп“ ЕООД, комисията констатира, че участникът 

е представил уведомително писмо до Възложителя, в което го уведомява, че бюджетът, 

който ще им е необходим за осигуряване на съответните дейности посочени в Покана № 

ЗОП-09/13.03.2018г., надминава потенциално възможния бюджет, който биха могли да 

получат за изпълнение на поръчката. Участникът не представя конкурентна оферта.  

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

09#2/26.03.2018 г. от участника ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, комисията 

констатира, че участникът е представил исканите от Възложителя приложения към 
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поканата. Членовете на комисията подписаха предлаганата цена на участника ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД. 

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

09#3/27.03.2018 г. от участника КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД, комисията констатира, че участникът е представил уведомително писмо 

до възложителя, в което го уведомява, че бюджетът, който ще им е необходим за 

осигуряване на съответните дейности посочени в Покана № ЗОП-09/13.03.2018г., 

надминава потенциално възможния бюджет, който биха могли да получат за изпълнение на 

поръчката. Участникът не представя конкурентна оферта.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на единствената постъпила оферта, 

съгласно предварително определения критерии - „най - ниска цена". 

 

Предложените цени са както следва: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СГМ ГРУП 

ЕООД  

ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ 

ЕООД   

КОНСОРЦИУМ 

ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД 

1 1. Осигуряване на транспорт по време 

на Неформална среща на директорите 

на Националните агенции по Програма 

„Еразъм+“ в сектори „Образование и 

обучение“, 11-13.04.2018г., гр. София; 

Няма подадена 

конкурентна 

оферта 

5400 лева, без 

ДДС 

Няма подадена 

конкурентна оферта 

2. Осигуряване на транспорт по време 

на Неформална среща на директорите 

на Националните агенции по Програма 

„Еразъм+“ в сектор „Младеж“, 17-

20.04.2018г., гр. София. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че от страна на „СГМ Груп“ ЕООД и на 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД не са постъпили оферти в 

настоящата процедура, като е налице изрично изявление за непредставяне на такива. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, като извърши сравнение на офертата с изискванията, посочени в 

Приложение №1 и Приложение № 2 от Покана за участие за предоставяне на оферти № 
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ЗОП-09/13.03.2018 г. и направи проверка на посочените от участника Технически задания. 

При разглеждане на техническата оферта, подадена от участникът, комисията установи, че 

той е  предложил цени, които надвишават стойностите описани за тези позиции в своето 

ценово предложение, което е представил при участието си в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение. 

Поради описаните по-горе констатации, 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 по-горе констатации и като взе предвид, че участниците СГМ 

ГРУП ЕООД и КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД са 

представили писма, с които са изявили отказ за предоставяне на оферти, комисията 

ЕДИНОДУШНО взе решение: 

1. НЕ ДОПУСКА ДО КЛАСИРАНЕ представената оферта от участника 

ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД и на основание чл. 107, т. 2, буква “а“ от 

ЗОП, го предлага за отстраняване. 

 2. Предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 

1, т. 2 от ЗОП. 

Настоящият протокол е започнат на открито заседание, проведено на 27.03.2018 г. 

в 11:30 часа и е завършен на 27.03.2018 г. в 12:30 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 

 


