
 

 

 Ref. FR-22/20 
 

Cascina Costa, April 9th, 2020 
 
REPUBLIC OF BULGARIA 
MINISTRY OF HEALTH 
Mrs Krasimira Kostova  

          5 Sveta Nedelya  
SOFIA 

 
 

 
 

Subject:  Request for extension of the deadline for submission of  indicative price 

offer 

 
 

Dear Mrs Kostova, 
 

With reference to the Ministry of Health Request for Information dated 6 April 
2020 for providing an indicative price proposal,for the preparation of the public 
procurement with the subject: "Purchase of 2 medical vehicles for transport by air 
(helicopters), provided with the necessary equipment and devices for the needs of the 
emergency medical care", we, Leonardo Helicopter Division company, a world-leading 
manufacturer of helicopters for emergency medical services, would like to kindly ask 
for an extension of the deadline for submission of indicative price offer, comments and 
suggestions by additional 10 days.  
Our request is due to the difficulties with the operation of the company caused by the 
Covid-19 pandemic situation in Italy and the Easter holidays, which will not provide 
sufficient time to do the professional work for preparation of the detailed price 
information, as required for filling in the Table for forming the prices during the 
preparation of the public procurement tender.    
 
We sincerely trust the Ministry of Health to satisfy our kind request.  
 

 
Уважаема госпожо Костова, 
 
По отношение на провеждане на пазарни консултации за набиране на 

индикативни ценови оферти от Министерството на здравеопазването от 6 април 
2020 г. за подготовката на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 2 броя 
санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с 
необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска 
помощ", ние, дружество Leonardo Helicopter Division, водещ световен 
производител на хеликоптери за спешна медицинска помощ, любезно молим за 
удължаване крайният срок за подаване на индикативни ценови оферти, 
коментари и предложения с още 10 дни. 



 
 

 
 

Нашата молба е по причина трудностите, които среща дейността на 
компанията поради ситуацията с пандемията Ковид-19 в Италия и предстоящите 
Великденски празници, които не осигуряват достатъчно време за професионална 
работа по подготовка на подробна ценова информация, изисквана за попълване 
в Таблицата за формиране на цена при подготовката на обществената поръчка.  
Искрено се надяваме, че Министерството на здравеопазването ще удовлетвори 
нашата молба.  
  
 
 
 
 
________________________ 
 
Fabrizio Romano / Фабрицио Романо 
VP Balkans, Greece and Turkey, Global Sales   
Вицепрезидент, Балкани, Гърция и Турция  
 


