ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН “ТРАКИЯ”
Пловдив, 4023, Ж.Р. “Тракия”, бул. “Освобождение” №63, тел: (032) 682 323, факс: (032) 680 316, e-mail: trakia@plovdiv.bg, www.trakia-plovdiv.bg

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ
НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА РАЙОН "ТРАКИЯ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД

Във връзка с:
- разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП
- Методическо указание № МУ от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на
Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид –
еЕЕДОП, достъпно на следния адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
- етапа на открита процедура с предмет: „Доставка на мляко и млечни хранителни
продукти за нуждите на детските заведения на Район "Тракия" - Община Пловдив”
- ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисия, назначена със Заповед № 6-Z18188/28.03.2018 г. на Кмета на Район „Тракия” за разглеждане и оценка на получените
оферти в открита процедура с предмет: „Доставка на мляко и млечни хранителни
продукти за нуждите на детските заведения на Район "Тракия" - Община Пловдив”
участниците, при които има открити несъответствия в подадените от тях ЕЕДОП
в срок от 5 работни дни от получаване на ПРОТОКОЛ

№ 1 от работата на комисия,

следва да предоставят на възложителя на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение” №
63 коректно попълнен ЕЕДОП съгласно констатациите на комисията, като се използва
файл с найменование: „EEDOP.doc” (формулярът е подготвен с текстообработваща

програма WORD), находящ се в „приложения за попълване” в профила на купувача на
следния адрес:
http://trakia-plovdiv.bg/zop/dosie-6-2018-3op-dostavka-na-mlyako-i-mlechnihranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-detskite-zavedeniya-na-rajon-trakiya-obshtina-plovdiv
Попълненият ЕЕДОП се представя във формат PDF, подписан с квалифициран
електронен подпис и на подходящ оптичен носител /като например диск - CD-R или
DVD, скорост на запис до 16х/. Файлът, в който се предоставя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
ЕЕДОП се попълва и подписва в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП,
указанията на Възложителя, указанията в стандартния образец и указанията на АОП,
който са достъпни на следния адрес:
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema
=PORTAL
При положените подписи да са посочени името и позицията, от която се
подписва.
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