ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх,Nч МУ-4
8.

02,03,20l8г.) и съгласно

чл.6J, ал,4 от Закона

oI
за обществените поръчки (ЗОГI) във връзка с ý 29. ,r. 5.

б, ,.а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. lirttttrllrrяr
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Поради липса на изградена платформа за подаване и получаване на ЕЕДОП в електронеII вrIд
възложителят дава следното разяснение на заинтересованите участници:
ll! Възмоlкен начин за предоставяне на ЕЕflОП в електронен вllд е той да бъде цифрово полIIltсilII Il
приложен на подходящ оптиtIен носител към пакета докумеIIти за участие в процедурата. Форпtатr,т.
в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдъl]jlii] tilIe,
lIодписва се с квалифицирав елеIсронен подпис.
При подготовка на конкретната процедура възло}кителят създава образец на ЕЕ.ЩОП чрез NlapKllpalIe
на полетата,

които

съответстват

на поставените

от него изисквания,

свързани

с лиtIностно

състояI]пс

на кандидатите/участниците и критериите за подбор.
Генерираните файлове (espd-Tesponse) се предоставят на заинтересованите участницI{ по електроlIсli
път с останалата документация за обществената поръчка.
|Туб.пttкувсttп се в профttлсt tra хупувсlч0 в елекпlролlllапlа преп1.1ска llct Kolltpeп1llalllal 11о]11,|tл-а, p(lз()c l
,, Обрttзцtt на 0oKllMerttlltt"

еЕЕЩОП - https://ec.europa.eu/tools/espd ?lang=en
Стопанският субект зареrкда в системата получения XML файл, попълва необходиплите даtlltlt Il
изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпIJс
съответните лица

llръзка

къN{ системата за

Освен информацията, която участниците са длъх(ни да декларIiрат и представят в ЕЕДОП.
изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:

I,()

о,|

сl,гласIlо

Итrформация за икономическия оператор, участниците попълват llacl ]\,
Кореспонденцията между възложителя и уаIастника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поrцit_
ицтернет адрес/факс от участника в ЕЕ,ЩОП, При разминаване на информацията върху lIJIIt]ial It
данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
,2, В Част II
раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участlIlIцIir,с
вписват в поле ,,Представителство, ако имп такива" лицата по чл.40, ал.1 T.I, т.2 rl т._3 o,t
ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управител]]li It
надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко въl]х),

l, В Част lI:

дейността на предлриятието по начин, еквивалентен на този, ваJIиден за лредставляващ}Iте го лица_
членовете на управителните или надзорните органи).
З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субеI<тtt".
участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - I(апаците,га lIii
трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл,66 от ЗОП,
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуаJIно да възложи на подлtзпълillil-с.]l
изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В, се попълва Ilpoltell l,t]o
иiрах(ение на възложения обем.
4. Специфични национшши основания за изклIочване:
4.1 . Осъх<дания за престъпления по чл.194-208 , чл,21За-2|] , чл,219-252 и чл.254а-260 FIК.

4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от

[Р на ЗОП

мея(ду участrllllllt,l

е

]l

процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирltllll lt
lорисдикции с преференциаJIен данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително Ll lll)e]
гражданско дружество/консорциуN,I в което участва дружество, регистрирано в Iорисдllкцllrl с
преференциа"rен данъчен режим, освен при наJIичие на изключенията по смисъла на.lл.3 l.T чл. 5, т.]
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наJIичието или липсата на специ(lrt.ltltl
национални основаЕия за отстраняване в Част lII, буква Г от ЕЕ!ОП

В случай, че се прилага някое специфично национаJIно основание за изключване ytlacTlllllil)l
декларира в Част III, буква Г от ЕЕ.ЩОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитl.tрzutе гttl
своя инициатива.

Ако отговорът е (да) в този ред следва да опишат предприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелстtза,t ll.
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.\,2,7 и чл, 5-1.
ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата на участн!Iка.
6.В Част III, буква В от ЕЕЩОП участникът декларира даJIи е участв.Iл в пазарни консултациII Hil
възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай, че в определеtIIlя
срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за участие, които са предоставенtl
от лице участвало в пaварните консултациIл или в подготовката на докуNlентацията за участIiе.
участникът се отстранява от процедурата ако не може да докаже, че участието му в процедурата не
води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лпцата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с посочваlIе
на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът,
8. Когато в управителен орган на търговско дружество - участник в обществена поръчка е вI(лlочсllо
юридическо лице, ЕЕДОП се подписва и от представляващия същото.

- -). В случай, че едноличният собственик на капитапа не управлява и не представлява дру)Iiес,l,tlо l().
той подписва ЕЕflОП като лице по чл. 40, ал.l, т. 3 от ППЗОП,

