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)
Да Х
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
x
(Aко е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ III)
ь

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:

(5317-2016-0001)
(22/08/2016)

Дата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС:
(20/08/2016)
Дата на публикуване на поръчката в профила на купувача:

(19/08/2016)

Адрес на профила на купувача:
http://babh.government.bg/op/73c0f48fe4ec8796b8bb17ba59cb0eeb
2. Информация за стопанския субект, за който се отнасят обстоятелствата:
Наименование: „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер: 200998800
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: Представен е документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, а именно: заверено копие на
удостоверение за регистрация с номер GB11277, с настоящ сертификат от 04 юли 2015 г.,
валиден до 03 юли 2018 г., с посочен като издател QMS International plc, което
удостоверение за регистрация е с невярно съдържание относно обхвата на приложимост
на одобрената система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO
9001:2008.
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Акт, с който е установено обстоятелството: Писмо от QMS International Ltd.; Протокол №
2 от 06.10.2016 г. и Протокол № 3 от 11.10.2016 г. от заседания на комисията за
извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в „Открита
процедура” за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Закупуване на
материали и консумативи за осъществяване на официален контрол съгласно
Регламент(ЕО)882/2004 и изпълнение на мерките по Национална мониторингова
програма за контрол на остатъци за 2016 г. (НМПКО)“ и Решение № 237 от 21.10.2016 г.
на Директора на ЦЛВСЕЕ, влязло в сила на 04.11.2016 г.

Дата на установяване на обстоятелството:

(11/10/2016)

Срок, за който се прилага основанието за отстраняване:

(04/11/2019)

(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:
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Срок, за който се прилага основанието за отстраняване:

(дд/мм/гггг)

ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Дата:

(07/11/2016)

Подпис:
Име, фамилия и длъжност на лицето: д-р Руслан Димитров, двм,
Директор на ЦЛВСЕЕ
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