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Изх.№ 18-99 

10.04.2020г.                               ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване 
за анализ на химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени 
позиции”  за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията 
„Никола Пушкаров”“, открита с Решение № 1203-9/23.03.2020г. на Директора на ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА: 

В Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” в 
законоустановения срок  са  постъпили следните въпроси за разяснения по условията на 
обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в 
почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции” за нуждите на Институт по 
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”: 

1. Във връзка с въпроса  на „ХХХХХХХ“ ХХ –..„На посочения в документацията 
линк за ЕЕДОП се отваря процедура по охрана на Пушкаров. Моля за работещ линк, тъй като в 
документацията на процедурата „Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в 
почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции 
липсва файл ЕЕДОП за попълване.” 
 
На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Възложителят предоставя следните разяснения: 
 Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) следва да бъде представен по 
образец утвърден с акт на Европейската комисия (ЕК).    
 Възложителят в Раздел . VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и 
растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции” на стр.1-ва е записал следното:  

... „Съгласно методическо указание на Агенцията по обществени поръчки изх. номер МУ-4 от 
02.03.2018 г., ЕЕДОП може да бъде подготвен по следния начин: чрез използване на осигурената 
от АОП безплатна услуга чрез информационната система за ЕЕДОП. Системата може да се достъпи 
директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg/. Възложителят по никакъв начин 
не е свързан с доставчиците на посочената услуга. За начина на работа с нея може да се 
информирате от горепосоченото методическо указание или съответните интернет страници. 
Съгласно методическо указание на Агенцията по обществени поръчки изх. номер МУ-4 от 
02.03.2018 г., ЕЕДОП може да бъде предоставен като част от офертата по следния начин: като 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”..... 
 На стр.1-5 са Възложителят е представил и указания за попълване на ЕЕДОП дадени и 
указанията за попълване наЕЕДОП.  
 В отговор на запитването По-долу Отново посочваме адреса за достъп до ЕЕДОП, като 
указваме и допълнителни адреси: . 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg/


Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп чрез 
Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги"/ Електронни услуги на Европейската 
комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg или https://ec.europa.eu/tools/espd или 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg или https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 

на устройство на заинтересованото лице. 
Второ - Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк 

https://ec.europa.eu/tools/espd , да избере български език, или да отвари линк 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg или 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg или https://espd.eop.bg/espd- web/filter?lang=bg , с 
което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП. 

Трето - На въпрос „Вие сте?" избира опция „Икономически оператор". След маркиране на 
бутона „Икономически оператор", Системата дава възможност за избор на три варианта - 
„Заредите файл ЕЕДОП", „Обедините два ЕЕДОП" и „Въведете отговор". Трябва да се избери 
вариант „Заредите файл ЕЕДОП". След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец 
„Качете искане за ЕЕДОП", кликва се върху прозореца „Browse", след което се избира от 
устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML. 

Четвърто - Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 
дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 
устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето - PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 
да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто - Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 
поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.“ 

2. Във връзка с въпроса  на „ХХХХХХХ“ ХХ – „Във файлът „Методика“ в частта за 
ОП 2 при Надграждащи параметри е сложена повторно таблицата с Минималните технически 
параметри”..... 
 

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Възложителят предоставя следните разяснения: 
 
В раздел V. - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в 
почви, води и растителна продукция ” в 2 (две) обособени позиции” Възложителят е поставил две 
различни таблици: 
 - Таблица 1. - Надграждащи технически преимущества подлежащи на оценка за Обособена 
позиция 1  
 и 
- Таблица 2. - Надграждащи технически преимущества подлежащи на оценка за Обособена 
позиция 2. 
     

Директор:……………п……………….. 

       /Проф.дн Ирена Атанасова/ 
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