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BG-София:
Решение за откриване на процедура
Решение номер 4225-НС от дата 06.02.2017 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176481459
BG411, ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, пл. Княз Александър I № 1, За: Николай
Желязков, България 1169, София, Тел.: 0359 882520122, E-mail: cik@cik.bg, Факс: 0359
29861679
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.cik.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.cik.bg/bg/zop.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
I.3) Основна дейност
Друг: Провеждане на всички видове избори.
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет
медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да
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информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите
избори за народни представители на 26 март 2017 г.
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет
медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да
информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите
избори за народни представители на 26 март 2017 г.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП при процедура публично състезание Възложителят не е
длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на
поръчка, която е за доставки или услуги.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс разпоредбите на
Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат
относно техниката, консумативите, машините за машинното гласуване, компютърната
обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите,
както и за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали и
разяснителната кампания.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски 18, Република България
1301, София, Тел.: 0359 9884902, E-mail: edocuments@sac.justice.bg, Факс: 0359 229818751
Интернет адрес/и:
URL: http://www.sac.government.bg/.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Обжалването е съгласно § 3, ал. 2 на Изборния кодекс.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
07.02.2017 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Ивилина Вергинова Алексиева-Робинсън
VIII.2) Длъжност
Председател на Централната избирателна комисия

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=771154&newver=2

3/3

