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
от ЗОП

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

(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/ Данни за възложителя, който подава информацията
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер:
2. Информация/Данни за стопанския субект, за който се отнасят
обстоятелствата:
2.1. Наименование:
2.2. ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер:

3. Информация/ Данни за обществената поръчка, във връзка с която са
настъпили обстоятелствата:
3.1. Уникален номер на поръчката в РОП:
3.2. Дата на публикуване на поръчката в РОП:

(nnnnn-yyyy-xxxx)
(дд/мм/гггг)

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

(дд/мм/гггг)
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3.5. Адрес на профила на купувача:

РАЗДЕЛ ІI УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5.
БУКВА „А“ от ЗОП
1. Описание на обстоятелството/ата:
1. 1. …………………………………...
1. 2. …………………………………...
1. 3. …………………………………...
…………………………………….......
2. Акт, с който е установено обстоятелството:
3. Дата на влизане в сила на акта на компетентния орган, с който е установено
обстоятелството:
(дд/мм/гггг)
4. Дата, до която се прилага основанието за отстраняване:
(дд/мм/гггг)
(Виж чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „а“ от ЗОП)

РАЗДЕЛ ІII УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 4 от
ЗОП
1. Номер и дата на сключване на договора за обществена поръчка: (№ - дд/мм/гггг)
2. Страни по договора:
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛ:
3. Предмет на договора:
4. Обща стойност на договора (без ДДС):

Валута:

5. Общо изплатени суми:

Валута:

6. Процентно изражение на неизпълнената част спрямо
стойността или обема на договора:
7. Общо изплатени обезщетения:
8. При

Проценти (%):

Валута:

прекратяване:
разваляне на договора на договора:

8. 1. Дата на прекратяване/разваляне на договора:

(дд/мм/гггг)

8. 2. Правно основание за прекратяване/разваляне на договора:
.................................................................................................................................
9. Описание на неизпълнението на договора:
.................................................................................................................................
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10. Документ, с който се доказва прекратяването/развалянето на договора:
................................................................................................................................
11. Дата на влизане в сила на съдебното решение или на документа, с който се
доказва наличието на обстоятелството: .................................................... (дд/мм/гггг)
12. Дата, до която се прилага основанието за отстраняване:
(дд/мм/гггг)
(Виж чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „в“ от ЗОП)
РАЗДЕЛ ІV. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
Описание на приложените документи, с които се доказва наличието на
констатираното обстоятелство:
1. …………………………………...
2. …………………………………...
3. …………………………………...
…………………………………….......
ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Дата:

(дд/мм/гггг)

Име, фамилия и длъжност на лицето:

Указания за попълване:
1. Образецът се попълва за един стопански субект.
2. В поле 1 от Раздел ІI „Установени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5.
буква „а“ от ЗОП“ могат да се посочват повече от едно обстоятелства,
когато са констатирани в една и съща поръчка по отношение на един
стопански субект
3. В поле 11 от Раздел ІII „Установени обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от
ЗОП“ когато договорът е прекратен с едностранно предизвестие, отправено
от изправната страна към неизправната се посочва датата на която е
изтекъл срокът на предизвестието, считан от връчването му.
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