Приложение № 11

Указания за предоставяне на Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б.
„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на еЕЕДОП за конкретна
процедура: „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни
животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“. Образецът на еЕЕДОП /eESPD/ за
поръчката е публикуван в Профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с
останалата документация за обществената поръчка на адрес: http://www.iempam.bas.bg/op.html в
Профил на купувача секция „Настоящи поръчки“ в PDF и XML формат. Препоръчително е
създадения ЕЕДОП да се изтегли и в двата формата: ESPD-request.pdf - за четене и преглед и
ESPD-request.xml – за компютърна обработка и попълване. В образеца на еЕЕДОП за
конкретната обществена поръчка са маркирани полетата, които съответстват на поставените от
Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за
подбор. В част ІV „Критерии за подбор“, б.“В“ към „Технически и професионални
способности“ следва да се попълни информация относно доставки с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката, извършени от участника през последните три години от датата на
подаване на офертата.
Участниците следва да попълнят своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата чрез
използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП.
Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/
Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.
Забележка: Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на найразпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се
избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния
браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на
смартфони и таблетни компютри.
Участникът попълва своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата, като:
1. Избира опцията „Икономически оператор“.
2. Зарежда в системата изтегления ESPD-request.xml
файл.
3. Попълва необходимите данни в еЕЕДОП.
4. Изтегля попълнения еЕЕДОП (espd-response) в PDF
формат, след което еЕЕДОП следва да се подпише с
електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от
ППЗОП.
5. еЕЕДОП, попълнен през системата за еЕЕДОП, се
предоставя в електронен вид, цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към пакета
документи за участие в процедурата.
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Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни,
предвид което еЕЕДОП в .xml или .pdf формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява
локално на компютъра на потребителя.
Допълнителна информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде
намерена на адреси:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
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