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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО  
ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00168
Поделение: ________
Изходящ номер: 04-23-2 от дата 30/01/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Адрес
ул. "Дякон Игнатий" №9
Град Пощенски код Държава
София 1000 България
За контакти Телефон
Главна дирекция "Гражданска 
въздухоплавателна администрация"

02 9371047

Лице/а за контакти
Минчо Господинов Цветков
Електронна поща Факс
caa@caa.bg 02 9805337
Интернет адрес (URL):
http://www.caa.bg.

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените  
поръчки под  уникален номер:
00168-2014-0004(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.2) Вид на процедурата

Открита процедура
Ограничена процедура
Ускорена ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление
Ускорена на договаряне с обявление
Договаряне без обявление
Конкурс за проект - открит
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Конкурс за проект - ограничен
II.3) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
II.4) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
„Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА 
чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то 
ниво”, възлагана в изпълнение на проект № 13-31-36/07.04.2014 г. 
„Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни 
административни услуги чрез надграждане на 16 административни 
услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Забележка: Възложителят ще приема оферти до крайния срок за 
подаване на офертите 02.02.2015г.  - 17.00ч., обявен в  решение 
за промяна № 04-23-40 от 23.12.2014 г. Предвид процедурата по 
обжалване се отлага датата за отваряне на офертите, като  датата 
и часа за отваряне ще бъдат допълнително съобщени чрез 
съобщение, публикувано по партидата на поръчката в секция " 
Профила на купувача", достъпен на интернет страницата на 
възложителя - http://caa.gateway.bg/page.php?category=72id=865.
(както е посочено в оригиналното обявление)

РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ
IIІ.1) Информацията се отнася за:

Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции

(Ако е обособена позиция) Самостоятелно обособена позиция, за която се отнася  
информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие  на възложителя с искане за  
временна мярка ''Спиране на процедурата'':

Решение за откриване
Решение за промяна
Действие/бездействие на възложителя

ІІІ.3)Решение на възложителя, което е отменено/обявено за нищожно:
Решение за откриване
Решение за промяна

номер на решението: 04-23-39    дата: 13/12/2014 дд/мм/гггг
Да НеІІІ.4)Договор/рамково споразумение, обявен/о за недействителен/о:

номер: ________   дата: ________ дд/мм/гггг
Име на изпълнителя:

РАЗДЕЛ IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
Дата: 30/01/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
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Минчо Господинов Цветков

Длъжност:
Главен директор
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