
Р А З Я С Н Е Н И Е 

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА  ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ 

С ПРЕДМЕТ „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” 00468-2018-0002 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), във връзка с 

§29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП, задължението за 

представяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 1 април 2018 г., независимо 

кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка за 

вече открити процедури, чийто срок за получаване на заявления за участие или оферти 

е след 01.04.2018 г., какъвто е за настоящата поръчка, възложителите следва с 

допълнително разяснение  да укажат на заинтересованите лица възможните начини за 

подаване на ЕЕДОП в електронен вид.  

Поради това, че в информационната система на ЕК за еЕЕДОП липсват 

националните процедури напр.”публичното състезание”, на страницата на Агенцията за 

обществени поръчки е публикувано методическо указание, а именно:  

„Използване на информационна система на ЕК за еЕЕДОП при провеждане на 

национални процедури 

 

В информационна система на ЕК за еЕЕДОП липсват националните процедури. 

Как да се избере национална процедура - напр. „публично състезание“?  

Последната актуализация на системата е към 29.11.2017 г. и в нея не е предвидена 

възможност да се посочи процедура, различна от тези, по европейските 

директиви. Възможно е при следваща актуализация на системата да се даде 

такава опция, като дотогава за националните процедури ще е възможно да се 

използва ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на Портала за 

обществени поръчки. Няма пречка образецът в този формат да се използва и за 

останалите процедури.                                            Дата на публикуване 20.03.2018 г.”  

 

Въз основа на гореизложеното, в настоящата процедура ЕЕДОП следва да се 

представи в електронен вид в WORD формат на подходящ оптичен носител, приложен 

към съответната оферта. 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР: подпис – не се чете 
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