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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – 
μελών τους. Παρακαλούμε οι σχετικοί πίνακες να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις 
προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται 
επίσης στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr.  

 
 Οι  ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον 
αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος 
προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους πίνακες. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας και συντονιστή της ομάδας 
ισορροπίας για τρία χρόνια. 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 36.686.224 
 
 

"BDZ (Κρατικός Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων) EOOD - Υπηρεσίες 
Επιβατών"  
3, "Ivan Vazov" str.   
1080 Σόφια 
Bουλγαρία 
Τηλ : +359889055710 
         +359889966750  
Fax: +359 8900494  
E-mail : rcholakova@bdz.bg 
Web : www.bdz.bg 
 
Πληροφορίες  κα R.Cholakova, 
eng. K. Andreev 

03.05.2017 - 16:45 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και 

 http://www.bdz.bg/bg/proced
uri-po-zop/izbor-na-dostavchik-
na-elektricheska-energiia-i-
koordinator-na-balansirashta-
grupa-za-nujdite-na.html 

03.05.2017 - 16:45 

 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

2. Αναβάθμιση του μητρώου για την Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και 05.05.2017 - 17:30 05.05.2017 - 17:30 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=office&id=820
mailto:rcholakova@bdz.bg?subject=TED
http://www.bdz.bg/
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

έρευνα στη Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας, ώστε να συμπεριλάβει 
νέες ενότητες και να επεκτείνει 
υφιστάμενες 
  
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 958.000 
 
 

Τεκμηρίωσης 

bul. "Dr GM Dimitrov" No. 52A   
1125  Σόφια 
Βουλγαρία 
Τηλ + 359 8173825 
Fax: +359 9713120 

Web : http://nacid.bg/bg/ 
E-mail: vcankova@nacid.bg 
  
Πληροφορίες: κα Verzhiniya 
Petrova Tsankova  

 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http://nacid.bg/bg/procurement
/ 
 

 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

3. Εισαγωγή μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης σε κτίρια περιοχής Vitsha, 
σε συνδυασμό στο πλαίσιο του 
«Εθνικού Προγράμματος για την 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων 
κατοικιών» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 1.497.059 
 

Δήμος Σόφιας –περιοχή Βίτοσα 
2, "Slantse" str.  
1618 Σόφια  
Βουλγαρία  
Τηλ.:  +359 28187948 
Fax:  +359 28562960 
Web:  www.raionvitosha.eu 
E-mail:   vitosha@sofia.bg 
 
Πληροφορίες  : κ.Miroslav Rusev  

08/05/2017 - 17:00 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
 www.raionvitosha.eu 

 

08/05/2017 - 17:00 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

http://nacid.bg/bg/
mailto:vcankova@nacid.bg?subject=TED
http://nacid.bg/bg/procurement/
http://nacid.bg/bg/procurement/
http://www.raionvitosha.eu/
mailto:vitosha@sofia.bg?subject=TED
http://www.raionvitosha.eu/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4. Υλοποίηση κατασκευαστικών 
εργασιών με στόχο την ανακαίνιση 
σχολικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
του έργου “Ανακαίνιση και 
εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής 
υποδομής” 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 2.394.115 
 
 

Δήμος Pazardjik 
bul. „Balgariya“2 
4400 Pazardjik 
Βουλγαρία 
Τηλ.:  +359 34402205 
Fax:  +359 34440711 
Web:  http://www.pazardjik.bg/ 
E-mail: secretary@pazardjik.bg 
 
Πληροφορίες : κα Slavka Stoycheva 
 

10.05.2017 - 17:30 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  

 https://www.pazardzhik.bg/bg
/izpalnenie-na-stroitelno-
montazhni-raboti-saglasno-
izgotveni-tehnicheski-proekti-29- 
03-2017 

10.05.2017 - 17:30 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

5. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός 
σχολικών εγκαταστάσεων και 
ξενώνων σχολικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο του έργου “Ανακαίνιση 
και εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής 
υποδομής” 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  

περίπου BGN  3.313.724  

09.05.2017 - 17:30 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://www.pazardzhik.bg/bg/
izpalnenie-na-inzhenering-
proektirane-avtorski-nadzor-i-
stroitelno-montazhni-raboti-29-03-
2017  

09.05.2017 - 17:30 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

6. Αποκατάσταση και ανάπλαση  12.05.2017 - 17:30 12.05.2017 - 17:30 

http://www.pazardjik.bg/
mailto:secretary@pazardjik.bg?subject=TED
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-saglasno-izgotveni-tehnicheski-proekti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-saglasno-izgotveni-tehnicheski-proekti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-saglasno-izgotveni-tehnicheski-proekti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-saglasno-izgotveni-tehnicheski-proekti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-saglasno-izgotveni-tehnicheski-proekti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

δημόσιων χώρων στο κεντρικό τμήμα 
της πόλης της Σόφιας – Ζώνη 4: 
Περιλαμβάνει την περιοχή πέριξ του 
Πατριαρχικού Ναού Alexander 
Nevski». 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 20.099.734 
 

 
 
 
 
 
Δήμος Σόφιας 
33, "Moskovska" str. 
1000 Σόφια 
Βουλγαρία 
Τηλ.: +359 29377252 
Fax:  +359 29377324 
Web:  www.sofia.bg 
E-mail:  dmitkova@sofia.bg 
 
Πληροφορίες κα  Daniela 
Mladenova 

 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  

 https://platform.negometrix.co
m/PublishedTenders.aspx?tender
Id=59802&companyId=20779 

 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

7. Ανάπλαση και ανακαίνιση των 
δημόσιων χώρων στο κεντρικό τμήμα 
της Σοφία – Ζώνη 2: Ανάπλαση του 
εμπορικού πεζοδρόμου της Graf 
Ignatief » 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  

περίπου BGN  21.930.576  
 
  

09.05.2017 - 17:30 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://platform.negometrix.com
/PublicBuyerProfile/PublishedTe
nderInformation.aspx?isPublicPro
file=false&tenderId=59697&tab=&
page=1&searchParam=&sortPara
m=Id&sortDirection=False  

09.05.2017 - 17:30 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

8. Προμήθεια αστυνομικών στολών και 
σχετικού ρουχισμού για το καλοκαίρι» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  

Υπουργείο Εσωτερικών 
Διεύθυνση διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 

04.05.2017 - 17:30 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 

04.05.2017 - 17:30 
 
 
Γλώσσα που μπορεί να 

http://www.sofia.bg/
mailto:dmitkova@sofia.bg?subject=TED
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59802&companyId=20779
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59802&companyId=20779
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59802&companyId=20779
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=59697&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

περίπου BGN 5.050.580 
 
 

124, "Knyaz Boris I" str.   
1301 Σόφια  
Βουλγαρία 
Τηλ.:  +359 29822547 
Fax: +359 29813010  

Web: 

http://dussd.mvr.bg/default.htm 

E-mail : int.82@mvr.bg 
 
Πληροφορίες: κα Gergana Petrova  

Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
http://dussd.mvr.bg/Profil_kup
uvach/Proceduri_ZOP/dostavka
_policeiski_uniformi_kostiumi_sh
apki_letni.htm 

συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

9. Προμήθεια περιπολικών αστυνομίας 
παντός εδάφους (off-road) 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  

περίπου BGN  11.139.220 
  
  

Υπουργείο Εσωτερικών 
29,  "Shesti septemvri" str.  
1000 Σόφια 
Βουλγαρία 
Τηλ.: 359 29401543/ +359 29401549 
Fax:  +359 29401608 
Web:  http://www.mvr.bg 
E-mail:   dop@mvr.bg 

Πληροφορίες  κ. Todor Dyulgyarski  

12.04.2017 - 17:30 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
 www.targove.mvr.bg/DOP/Proc
eduri_ZOP/policeiski_avtomobili
_visoka.htm 

12.04.2017 - 17:30 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 
 

 

 

 

http://dussd.mvr.bg/default.htm
mailto:int.82@mvr.bg?subject=TED
http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_policeiski_uniformi_kostiumi_shapki_letni.htm
http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_policeiski_uniformi_kostiumi_shapki_letni.htm
http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_policeiski_uniformi_kostiumi_shapki_letni.htm
http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_policeiski_uniformi_kostiumi_shapki_letni.htm
http://www.mvr.bg/
mailto:dop@mvr.bg?subject=TED
http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/policeiski_avtomobili_visoka.htm
http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/policeiski_avtomobili_visoka.htm
http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/policeiski_avtomobili_visoka.htm

