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Archimed eZOP представлява система  за управление на цялата документация по 

провеждане и изпълнение на обществени поръчки, който същевременно покрива 

всички изисквания на чл. 22б от ЗОП за публикуване на всички документи в 

специализирана секция Профил на купувача в уебсайта на Възложителя. 
 

Модулът предоставя следните основни възможности: 

 Управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на 

обществени поръчки – обхваща цялостния документооборот от момента на 

вземане на решение за откриване на поръчката до момента на приключване на 

изпълнението й, включително цялостната кореспонденция с участниците. 

 Управление на изпълнението на договорите, включително плащанията и 

гаранциите към тях. 

 Актуализация и поддържане на завършен Профил на купувача в сайта, 

позволяващ публикуването на всички изисквани от ЗОП документи с 

удостоверяване на времето на публикуване. В „Профила на купувача“ се 

предоставя достъп до всички документи по обществените поръчки, включително 

информация за сключените договори без поръчка и обща информация като 

предвателни обявления и вътрешните правила на възложителя. 

 

 

http://www.david.bg/


  Archimed еZOP 
Система за управление на обществени поръчки 

 
Отворена платформа за управление на документи,  

административни и бизнес процеси  

 

 
Archimed eDMS e разработка на ДАВИД Холдинг АД. Повече информация за Archimed eDMS Вие можете да 

получите от www.archimed.bg, или на телефони 02/4901600 
 
2 

 

Archimed eZOP обхваща процеса на управление на обществените поръчки във всички 

фази от документацията за откриване на поръчката, през сключването на договор до 

приключване на договора с отразяване на доставките и плащанията. 

 

 

 
Системата предоставя възможност за управление на следните документи и действия, 

свързани с процедурите по възлагане на обществена поръчка:  

 

• решение за откриване на процедурата; 

• обявлението за обществената поръчка;  

• документацията за участие в процедурата;  

• решенията за промяна и променената документация за участие;  

• разясненията по документацията за участие;  

• поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен 

диалог и договаряне с обявление;  
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• заповед за назначаване на комисия с информация за нейния състав и резервни 

членове; 

• протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурата заедно с 

приложенията към тях;  

• съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти; 

• решение за избор на изпълнител и информация за класирането на участниците 

• информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на 

гаранциите за участие;  

• договорите за обществената поръчка,  рамковите споразумения, 

допълнителните споразумения за изменения на договорите, заедно със 

задължителните приложения към тях;  

• информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по 

договорите за обществената поръчка и по договорите за подизпълнение, 

включително за авансовите плащания;  

• информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на 

договорите;  

• информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или 

задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;  

• вътрешните правила по чл. 8б.  
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Archimed eZOP предоставя възможност за добавяне на неограничен брой файлове 

и/или сканирани изображения към всеки един от документите. Файловете и 

сканираните изображения на документите могат да бъдат както за вътрешна 

употреба, така и файлове и сканирани изображения за публикуване в Профила на 

купувача.  
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Модулът предоставя възможност за управление на условията и етапите на изпълнение 

на договорите по обществени поръчки, както и на гаранциите за изпълнение и 

плащанията по договорите:  

• възможност за посочване на срокове за изпълнение на дадено условие или 

етап и известяване на потребителите за наближаването на тези срокове.  

• възможност за посочване на срокове за освобождаване на гаранции за 

изпълнение на договор и известяване на потребителите за наближаването на 

тези срокове.  

• възможност за посочване на срокове за плащания по договор и известяване на  

потребителите за наближаването на тези срокове.  

 

В Archimed eZOP е наличен механизъм за удостоверяване датата на публикуване на 

документите в Профила на купувача.  
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Системата предоставя възможност за управление и публикуване и на сключените 

договори под праговете, включително управление на условията и етапите на 

изпълнение на договорите, както и на гаранциите за изпълнение и плащанията по 

договорите. 
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Archimed eZOP предоставя гъвкави възможности за управление правата на достъп, 

както на ниво отделен потребител, така и на ниво потребителски групи, като 

позволява дефиниране на роли, към които се присвояват определени права и 

дефиниране на отделни потребителски интерфейси за всяка роля.  

Системата позволява интеграция с възможностите за идентификация под Windows 

платформа. 

 

В системата е предвиден и специален журнал, в който се отчитат всички извършени 

операции от отделните потребители.  

 

 

 

Повече информация за Archimed eZOP можете да получите на телефон 02/4901600. 
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