РАЗЯСНЕНИЕ
№ 1/02.05.2018 г.
относно обществена поръчка с предмет:
„Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на Българската федерация по
волейбол"
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.
1. Подготовка на образец на ЕЕДОП
1.1. Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система
за ЕЕДОП.
Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и еуслуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес:
https://ec.europa.eu/tools/espd
Забележка: Съгласно указания на ЕК ЕЕДОП 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.
1.2. Стопанският субект зарежда в системата предоставения на Профила на купувача XML
файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се
подпише с електронен подпис от съответните лица.
Важно! Системата за ЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид
което ЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на
компютъра на потребителя. Представените от кандидатите/участниците espd-response.xml могат да
бъдат прегледани от възложителя с използване на функцията за преглед в системата.
Забележка: Повече информация за използването на системата за ЕЕДОП може да бъде
намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
2. Извън горните случаи един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в
електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към
пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не
следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
3. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар.
времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към
който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.
Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за ЕЕДОП, при предоставянето
му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
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