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Отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП – 

актуализирана на 08.06.2021 г. 

 

 

Работата на оценителната комисия при отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС 

ЕОП се реализира в следните стъпки: 

1. В Графика на поръчката се задава дата и час за отваряне на ценовите предложения. 

 

Важно: Датата и часът за отваряне на ценовите предложения не следва да се дефинират при 

обявяване на поръчката. 

Забележка – 08.06.2021 г.: При обществени поръчки с общи изисквания и обособени позиции, 

датата и часът за отваряне на ценовите предложения се посочват в графика в „Основната част“ на 

поръчката, в случай че не е налице разсинхронизиране на графиците на отделните обособени позиции.  

При обществени поръчки с обособени позиции, в които няма общи изисквания, датата и часът за 

отваряне на ценовите предложения се посочват в конкретната обособена позиция. Веднъж въведени 

в която и да е обособена позиция на поръчката, системата дава възможност датата и часът да се 

приложат за всички обособени позиции или за всички обособени позиции, в които няма въведен 

график за отваряне на ценовите предложения: 

Задават се дата и час за отваряне на ценовите предложения в графика на конкретна обособена 

позиция и се натиска бутон „Към отваряне на цените“. Системата показва модална карта, в която има 

възможност за избор на опция от екшън бутона (трите точки) срещу наименованието на позицията, в 

чието работно пространство е зададен графика: 
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Избира се опция от менюто: 

 

Забележка – 08.06.2021 г.: За да се активира бутон „Към отваряне“ е необходимо да се изберат 

обособените позиции чрез поставяне на отметка в съответния чек-бокс. 

 

2. Преминава се към отваряне на ценовите предложения на участниците с натискане на бутон 

„КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“. 

 

Важно: Преди натискане на бутона „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“, предложените за отстраняване 

участници задължително следва да са маркирани като отстранени. В противен случай Системата 

изпраща съобщение за предоставяне на ключа за декриптиране на ценовото предложение и до тях. 
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Ако ключът бъде предоставен от страна на тези стопански субекти, въпреки че са предложени за 

отстраняване, ценовите им предложения се декриптират и стават публични. 

 

 

 

3. Системата извежда предупредително съобщение за проверките и действията, които следва да 

бъдат извършени преди потвърждаване на действието.  

 

 

4. ЦАИС ЕОП уведомява участниците със съобщение в потребителския им профил в Системата и 

на електронната поща, че предстои отваряне на ценовите предложения и е необходимо да 

предоставят ключовете си за тяхното декриптиране. 

 


