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ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ VHHR IУНИВЕРСИТЕТСКА МНОТОИРОфИСНА БОЛНИЦА 
J A АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

-ЦАРИЦА ИОАННА - ИСУЛ" ЕАД - София

Изх. № & /.. ,2о/& г

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

По условията на процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти за 
онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД по две обособени 
позиции", във връзка с предоставяне на електронен Единен европейски документ за

обществени поръчки (ЕЕДОП)

Във връзка с обявена обществена поръчка с предмет "Доставка на 
лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна- 
ИСУЛ" ЕАД по две обособени позиции", е постъпило писмено искане за 
разяснение със следното съдържание: Съгласно чл.67, алЗ от Закона за 
обществени поръчки (ЗОП) във връзка с § 20, т.5, б „а" от Преходни и 
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единният 
европейски документ за обществени поръчки следва задължително да се 
представя в електронен вид. На електронната страница на Агенцията за 
обществени поръчки е публикувано Методическо указание, изх. № МУ-4 от 
02.03.2018 г., относно представяне на Единния европейски документ за 
обществени поръчки в електронен вид, според което ЕЕДОП се представя
цифрово подписан. С оглед на гореизложеното, моля на e-mail:........................за
разяснение какъв следва да бъде електронният подпис?

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, давам следното разяснение:
Електронният ЕДООП следва да бъде подписан с професионален 

електронен подпис, удостоверяващ професионалната обвързаност на 
физическото лице с юридическо лице, като в случая, физическото лице ще се 
явява автор, а юридическото лице - титуляр на подписа.

На основание чл. 33, ал.З от ЗОП, настоящото разяснение да се 
публикува на профила на Възложителя.

Изпълнителен директор: 
Доц. д-р Григорий Неделков
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