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04312-2017-0001
I. II. IV.
BG-София:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
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 всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 4225-НС от 06.02.2017 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
04312-2017-0001
ІI.4) 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. Дейност 1: Управление на
комуникацията през Фейсбук страницата на Възложителя Дейност 2: Организиране и
провеждане на информационна кампания в интернет медии
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 11 от 23.02.2017 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
III.3) Изпълнител по договора
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=786702&newver=2
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BG411, Милива ООД, бул. Патриарх Евтимий 10 ет. 1, България 1000, София, Тел.: 0359
29800572, E-mail: office@miliva.bg, Факс: 0359 29800571
Интернет адрес/и:
URL: http://miliva.bg/.
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет
медии и управление на комуникацията през фейсбук за предстоящите избори за народни
представители на 26 март 2017 г.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
24.02.2017 г.
Крайна дата
26.03.2017 г.
ІII.7) Стойност, посочена в договора
82500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ
IV: Приключване на договора
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
20.04.2017 г.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
82500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
V: Допълнителна информация
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
11.05.2017 г.
VII: Възложител
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=786702&newver=2
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VII.1) Трите имена: Ивилина Вергинова Алексиева-Робинсън
VII.2) Длъжност: Председател на Централната избирателна комисия
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