АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТ,
за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4
и 5 от ЗОП

Тази информация се отнася за установени обстоятелства по:
чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ или чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП

(Aко е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ II)
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
(Aко е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ III)

РАЗДЕЛ І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация за обществената поръчка, във връзка с която са настъпили
обстоятелствата:
Уникален номер на поръчката в РОП:
Дата на публикуване на поръчката в РОП:

(nnnnn-yyyy-xxxx)
(дд/мм/гггг)

Дата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС:
(дд/мм/гггг)
Дата на публикуване на поръчката в профила на купувача:

(дд/мм/гггг)

Адрес на профила на купувача:
2. Информация за стопанския субект, за който се отнасят обстоятелствата:
Наименование:
ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер:
РАЗДЕЛ ІI УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5.
БУКВА „А“ ИЛИ ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 5 от ЗОП
Описание на обстоятелството:
Акт, с който е установено обстоятелството:
Дата на установяване на обстоятелството:
(дд/мм/гггг)
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Срок, за който се прилага основанието за отстраняване:

(дд/мм/гггг)

(Този раздел се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)
РАЗДЕЛ ІII УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 4 от
ЗОП
Описание на обстоятелството:
Номер на договора за обществена поръчка:
Дата на сключване на договора:

(дд/мм/гггг)

Страни по договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Предмет на договора:
Обща стойност на договора (без ДДС):

Валута:

Общо изплатени суми:

Валута:

Общо изплатени обезщетения:

Валута:

Дата на сключване на договора:

(дд/мм/гггг)

При прекратяване на договор:
А) Дата на прекратяване на договора:
(дд/мм/гггг)
Б) Правно основание за прекратяване на договора:
Кратко описание на неизпълнението на договора:
Дата на установяване на обстоятелството:
Срок, за който се прилага основанието за отстраняване:

(дд/мм/гггг)

ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Дата:

(дд/мм/гггг)

Подпис:
Име, фамилия и длъжност на лицето:
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