
ДО ВСИЧКИ ЛИЦА  

по чл. 54, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Относно: отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този 

етап участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: 

„Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за 

Клинична и микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД 

град Враца”, обявена с Решение № 1/18.08.2017 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – 

Враца” ЕООД за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с вх. № в АОП Е-31-00-042919/18.08.2017 г. и с ID № 

801318 /18.08.2017 г. и Обявление за поръчка, публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с вх. № Е-31-00-042927/18.08.2017 год. и  ID №801326. 

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че на 28.09.2017 г. от 

14.00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД, „Конферентна зала“ е насрочено 

открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 

медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и 

микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца”, 

обявена с Решение № 1/18.08.2017 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за 

откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

с вх. № в АОП Е-31-00-042919/18.08.2017 г. и с ID № 801318 /18.08.2017 г. и Обявление 

за поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с вх. № Е-31-

00-042927/18.08.2017 год. и  ID №801326. 

С протоколни решения комисията, назначена на основание чл. 103, ал.1 от 

ЗОП е допуснала до етапа на отваряне и оповестяване на ценовите предложения 

всички участници, подали оферти.   

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

Подпис: /П/ 

Искра Василева 

Председател на Комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП 


