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Η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

σταμάτησε

την

υποστήριξη

υπηρεσίας

ΕΕΕΣ

(https://ec.europa.eu/tools/espd) στις 02 Μαΐου 2019 όπως είχε ανακοινωθεί το 2018. Το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) .
Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Promitheus ESPDint παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ
στην Ελληνική και Αγγλική η οποία είναι πλήρως συμβατή σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις
ηλεκτρονικών υπηρεσιών eΕΕΕΣ, όπως με την, μέχρι 02 Μαΐου 2019, υπάρχουσα υλοποίηση
αναφοράς (reference implementation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τη σύνταξη ή συμπλήρωση του eΕΕΕΣ ή του eΤΕΥΔ επιλέξτε την εκδοχή «regulated v.2» όσον
αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διέπονται από το τρέχον
Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.
Η εκδοχή «regulated v.1» υποστηρίζεται για λόγους συμβατότητας: Δίδεται η δυνατότητα
εισαγωγής και επεξεργασίας σχετικού αρχείου που έχει παραχθεί π.χ. στην πλατφόρμα της ΕΕ ή
σε άλλη πλατφόρμα, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα σύνταξης νέου eEEEΣ σε εκδοχή «regulated
v.1».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Υπηρεσία Διαγωνισμών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει τους
οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης Δ6641 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ»
ότι δύνανται, μέσω της πλατφόρμας του ESPDint, να το συμπληρώσουν:
-

είτε μέσω της λειτουργικότητας «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», μέσω της
οποίας τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη διαμορφωμένο από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΕΕΣ (μορφή
αρχείου xml από τα συνημμένα στοιχεία του Διαγωνισμού – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71366) και, εν
συνεχεία, το συμπληρώνουν,
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-

είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία νέου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», μέσω της οποίας
διαμορφώνουν εξ αρχής το ΕΕΕΣ, επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την
εκάστοτε διαδικασία πεδία, με βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
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