
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮ ЧВАНЕ НА 
РАМ КОВО СПОРАЗУМ ЕНИЕ ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМ ЕТ 
„ДОСТАВКА НА ЛЕКО А ТЛ ЕТИ ЧЕСКО  
ОБОРУДВАНЕ“

СЪО БЩ ЕНИ Е

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФ ЕРТИ

ОТНОСНО: Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на лекоатлетическо оборудване“ открита с Решение 
№ ЗОП-002 от дата: 03.04.2020г., изменено с Решение № ЗОП-004 от 28.04.2020г. и двете 
издадени от Георги Василев Георгиев гл.счетоводител - упълномощено лице по чл.7 от ЗОП 
със Заповед № 1/11.03.2020г. на президента на Българската федерация по лека атлетика. 
Решението за откриване, Решението за изменение и обявлението са публикувани в портала 
на обществените поръчка към Агенцията по обществени поръчки под № 02394-2020-0001

УВАЖ АЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекоатлетическо оборудване“ открита с 
Решение № ЗОП-002 от дата: 03.04.2020г., изменено с Решение № ЗОП-004 от 28.04.2020г. 
и двете издадени от Георги Василев Георгиев гл.счетоводител - упълномощено лице по чл.7 
от ЗОП със Заповед № 1/11.03.2020г. на президента на Българската федерация по лека 
атлетика, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че:

на 08.07.2020 г. от 15:30 часа на адрес: гр.София, бул.“В.Левски“ № 75, Спортна 
палата, ет.4,стая 431 ще се проведе публично заседание на Комисията, назначена със 
Заповед № ЗОП-006/22.05.2020г. на председателя на сдружение „Българска федерация по 
лека атлетика“, за провеждане на обществена поръчка, на което ще бъде отворена и
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оповестена информацията от плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 
участници в обществената поръчка.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват 
лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

С уважение:

Велина Цекова

Председател на i 
назначена със Запов 
006/22.05.2020г. на преде 
сдружение „Българска 
по лека атлетика“
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