
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών σας.
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 www  .  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 κάτωθι πίνακες.

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1 «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  597 440.00

«Obshtina Shumen» (Δήμος Shumen) 000931721 
Δ/νση: bul. „Slavyanski“ No. 17, Shumen 9700, 
Βουλγαρία 
Web: https  ://  www  .  shumen  .  bg  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Tsveta Nikolova 
Τηλέφωνο: +359 54857747
Φαξ: +359 54800400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ts  .  stilianova  @  shumen  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  shumen  .  imeon  .  bg  :4443/  frmAOP  .  aspx  ?  
FmPCYiznRKI  %3  d  =  wSDkAMA  4  x  8  M  %3  d   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  shumen  .  imeon  .  bg  :4  
443/  frmAOP  .  aspx  ?  
FmPCYiznRKI
%3  d  =  wSDkAMA  4  x  8  M  %3  d  

14/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  2 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 495 000.00

«Vtora spetsializirana akushero-ginekologichna 
bolnitsa za aktivno lechenie „Sheynovo“ EAD» (2ο 

Ειδικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Νοσοκομείο 
“Sheynovo”) 130485795
Δ/νση: ul. „Sheynovo“ No. 19, Sofia 1504, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

15/07/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

1

https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=wSDkAMA4x8M%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=wSDkAMA4x8M%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=wSDkAMA4x8M%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=wSDkAMA4x8M%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=wSDkAMA4x8M%3D
mailto:ts.stilianova@shumen.bg?subject=TED
https://www.shumen.bg/
http://www.agora.mfa.gr/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Web: https://sheynovo-ag.eu/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nadka Bozadzhieva, 
Vanesa Dragomirova
Τηλέφωνο: +359 29659469/+359 879658393
Φαξ: +359 29441768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pravisti  @  sheynovo  -  ag  .  eu  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  sheynovo  -  
ag  .  eu  /  profil  -  kupuvach  /%  D  0%  BF  %  D  0%  BE  
%  D  1%80%  D  1%8  A  %  D  1%87%  D  0%  BA  %  D  0%  B  8-  
2020-%  D  0%  B  3  

https  ://  sheynovo  -  
ag  .  eu  /  profil  -  kupuvach  /  
%  D  0%  BF  %  D  0%  BE  
%  D  1%80%  D  1%8  A  
%  D  1%87%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8-2020-  
%  D  0%  B  3/%  D  0%  BE  
%  D  0%  BF  -%  D  1%81-  
00243-2020-0005-
%  D  0%  BE  %  D  1%82-  
15062020

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

  3 «Προμήθεια οχημάτων 
συμπίεσης απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 195 000.00

 «Obshtina Shumen» (Δήμος Shumen) 000931721
Δ/νση:  bul. „Slavyanski“ No. 17, Shumen 9700, 
Βουλγαρία
Web: http://svetaekaterina.eu/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Galina Gancheva, Vasilka 
Tsvetanova
Τηλέφωνο: +359 29159450
Φαξ: +359 29159443
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  https  ://  www  .  shumen  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή : 
https  ://  shumen  .  imeon  .  bg  :4443/  frmAOP  .  aspx  ?  
FmPCYiznRKI  %3  d  =  SVMI  4  XtBrys  %3  d  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  shumen  .  imeon  .  bg  :4  
443/  frmAOP  .  aspx  ?  
FmPCYiznRKI
%3  d  =  SVMI  4  XtBrys  %3  d   

17/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

2

https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=SVMI4XtBrys%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=SVMI4XtBrys%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=SVMI4XtBrys%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=SVMI4XtBrys%3D
https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=SVMI4XtBrys%3D
https://www.shumen.bg/
http://svetaekaterina.eu/
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3/%D0%BE%D0%BF-%D1%81-00243-2020-0005-%D0%BE%D1%82-15062020
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3/%D0%BE%D0%BF-%D1%81-00243-2020-0005-%D0%BE%D1%82-15062020
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3/%D0%BE%D0%BF-%D1%81-00243-2020-0005-%D0%BE%D1%82-15062020
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3
https://sheynovo-ag.eu/profil-kupuvach/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2020-%D0%B3
mailto:pravisti@sheynovo-ag.eu?subject=TED
https://sheynovo-ag.eu/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  4 «Προμήθεια επίπλων 
(περιλαμβάνονται έπιπλα 
γραφείου), οικιακών συσκευών 
(εκτός από συσκευές 
φωτισμού) και προϊόντων 
καθαρισμού»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  707 138.14 

«Obshtina Ivaylovgrad» (Δήμος Ivaylovgrad) 
000235870 
Δ/νση: ul. „Balgariya“ No. 49, Ivaylovgrad 6570, 
Βουλγαρία
Web: http://ivaylovgrad.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Diana Ovcharova 
Τηλέφωνο: +359 36616090
Φαξ: +359 36616022
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oba  _  ivaylovgrad  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  e  -  
obp  .  eu  /  bp  /  Document  /%7  BC  31  AD  49  C  -  DD  9  B  -4  CFC  -  
8  CB  7-  DB  6  F  07  EF  2  FF  3%7  D  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  e  -  
obp  .  eu  /  bp  /  Document  /  
%7  BC  31  AD  49  C  -  DD  9  B  -  
4  CFC  -8  CB  7-  
DB  6  F  07  EF  2  FF  3%7  D   

17/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  5 «Προμήθεια ακάθαρτου 
πετρελαίου»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 128 000.00

«„Ey I Es-3S Maritsa Iztok I“ EOOD» 
(Θερμοηλεκτρικός Σταθμός “ Maritsa Iztok I“ EOOD) 
123533834
Δ/νση: obshtina Galabovo, oblast Stara Zagora, 
Galabovo 6280, Βουλγαρία 
Web: http  ://  www  .  aes  .  bg   

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ivelina Geshkova 
Τηλέφωνο: +359 887840822
Φαξ: +359 41865099
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: supply  .  ppl  @  aes  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  platform  .  negometrix  .  com  /  PublicBuyerProfile  /  Pu  
blishedTenderInformation  .  aspx  ?  
tenderId  =152878&  companyId  =10572  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  platform  .  negometrix  
.  com  /  PublicBuyerProfile  /  P  
ublishedTenderInformation
.  aspx  ?  
tenderId  =152878&  compan  
yId  =10572  

17/07/2020  23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  platform  .  negometrix  .  c  
om  /  PublicBuyerProfile  /  Publis  
hedTenderInformation  .  aspx  ?  
tenderId  =152878&  companyI  
d  =10572   .

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

3

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=152878&companyId=10572
mailto:supply.ppl@aes.com?subject=TED
http://www.aes.bg/
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC31AD49C-DD9B-4CFC-8CB7-DB6F07EF2FF3%7D
mailto:oba_ivaylovgrad@abv.bg?subject=TED
http://ivaylovgrad.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  6 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  940 200.00

«Obshtina Madan» (Δήμος Madan)  000614984
Δ/νση: ul. „Obedinenie“ No. 14, Madan 4900, 
Βουλγαρία
Web: https://www.madan.bg/home.html

Αρμόδιος για πληροφορίες: Νομικός Σύμβουλος
Τηλέφωνο: +359 30898220
Φαξ: +359 30898277
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: madanoba  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  www  .  madan  .  bg  /  section  -55-  
obschestveni  _  porychki  _  pr  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  madan  .  bg  /  curr  
entNews  -3943-  
newitem  .  html   

17/07/2020 17:00
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  7 «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακών συστημάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 750 000.00

«Obshtina Varna» (Δήμος Varna) 000093442
Δ/νση: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43, Varna 9000, 
Βουλγαρία
Web: www.varna.bg

Αρμόδια για πληροφορίες: Aneliya Nedkova
Τηλέφωνο: +359 52820839
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: op  @  varna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21637  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
5282

20/07/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /652  
82.

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

   8
«Προμήθεια μηχανημάτων 
γραφείου, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, πακέτων 
λογισμικού, λοιπού εξοπλισμού
(εκτός από έπιπλα)» 

«Glavna direktsiya „Granichna politsiya“ (GDGP) — 
MVR» (Γενική Διεύθυνση  Αστυνομίας Συνόρων) 
129010125
Δ/νση: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 46, Sofia  
1202, Βουλγαρία
Web:  https://mvr.bg/gdgp

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

20/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

4

https://mvr.bg/gdgp
https://app.eop.bg/today/65282
https://app.eop.bg/today/65282
https://app.eop.bg/today/65282
https://app.eop.bg/today/65282
https://app.eop.bg/buyer/21637
mailto:op@varna.bg?subject=TED
http://www.varna.bg/
https://www.madan.bg/currentNews-3943-newitem.html
https://www.madan.bg/currentNews-3943-newitem.html
https://www.madan.bg/currentNews-3943-newitem.html
https://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html
https://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html
mailto:madanoba@gmail.com?subject=TED
https://www.madan.bg/home.html


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  303 735.74

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ani Ilieva, Lyubov Ilieva, 
Ivanka Kokinova 
Τηλέφωνο: +359 29824447/+359 298224399/+359 
29823574/ +359 29823247
Φαξ: +359 29885867
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nsgp  @  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  mvr  .  bg  /  gdgp  /  дирекцията  /  профил  -  на  -  
купувача  /  процедури  -  по  -  зоп  /---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  от  -  
зоп  /  преглед  /  процедури  -  по  -  зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  от  -  
зоп  /2020-  Принтери  -  Копири  

https  ://  mvr  .  bg  /  gdgp  /  дирекц  
ията  /  профил  -  на  -  
купувача  /  процедури  -  по  -  
зоп  /---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  от  -  
зоп  /  преглед  /  процедури  -  
по  -  зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  
от  -  зоп  /2020-  Принтери  -  
Копири
 

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

 9 «Προμήθεια  και εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 509 542.00

«Vissh sadeben savet» (Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο)  121513231
Δ/νση: ul. Ekzarh Yosif 12, Sofia 1000, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  vss  .  justice  .  bg  /   

Αρμόδιος για πληροφορίες: Svetlana Karamesheva 
Τηλέφωνο: +359 29151934
Φαξ: +359 29151930
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vssop  @  vss  .  justice  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  profile  -  
op  .  vss  .  justice  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20200611  emyO  3377  
103

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  profile  -  
op  .  vss  .  justice  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porach  
kaid  =20200611  emyO  3377  
103 

20/07/2020  17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  10 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 992 879.00

«MBAL Lozenets EAD» (Γενικό Νοσοκομείο Lozenets 
EAD) 205967328
Δ/νση: gr. Sofiya, ul. Kozyak 1, Sofia 1407, Βουλγαρία
Web: http://www.lozenetz-hospital.bg/ 

Αρμόδια για πληροφορίες: Gergana Bozhilova
Τηλέφωνο: +359 29607217
Φαξ: +359 29624771

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =196  

20/07/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.
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https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8
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https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hq  @  lozenetz  -  hospital  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  content  _  id  =55  

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

  11 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  469 397.50

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Tutrakan“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο -Tutrakan“) 
118506069
Δ/νση: ul. „Transmariska“ No. 101, Tutrakan 7600, 
Βουλγαρία 
Web: https  ://  www  .  mbaltutrakan  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ani Petrova
Τηλέφωνο: +359 86661938
Φαξ: +359 86660454
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  tutrakan  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
www  .  mbaltutrakan  .  com  /  profil  -  na  -  kupuvacha  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  www  .  mbaltutrakan  .  c  
om  /  profil  -  na  -  kupuvacha  /  

20/07/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

   12 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  191 500.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Haskovo“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο „Haskovo“) 
126529015
Δ/νση: bul. „Saedinenie“ No. 49, Haskovo 6300, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbalhaskovo.com/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Violeta Borislavova 
Yordanova; Krasimira Rumenova Nikolova
Τηλέφωνο: +359 38606777 /+359 38606783
Φαξ: +359 38606722
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  haskovo  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalhaskovo  .  com  /  index  .  php  ?  
module  =  contracts  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbalhaskovo  .  c  
om  /?  
module  =  contracts  &  action  =  
details  &  id  =635  

20/07/2020 16:00

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
διεύθυνση.

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

6
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  13 «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  833 334.00

«Natsionalen osiguritelen institut» (Εθνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλίσεων)  121082521
Δ/νση: bul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 62-64, 
Sofia 1303, Βουλγαρία 
Web: www  .  noi  .  bg  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Vanya Vasileva
Τηλέφωνο: +359 29261091
Φαξ: +359 29261424
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Vanya  .  Vasileva  @  nssi  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  tenders  -  
public  .  nssi  .  bg  /  tp  /  hq  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  tenders  -  
public  .  nssi  .  bg  /  tp  /  hq  /_  layout  
s  /15/  DocSetHome  .  aspx  ?  
id  =%2  Ftp  %2  Fhq  
%2  F  2014%2  F  29-2020-  
1016-40-204-1

20/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  14 «Προμήθεια φαρμάκων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  609 906.00

«MBAL „Lozenets“ EAD» Γενικό Νοσοκομείο 
„Lozenets“) 205967328
Δ/νση: ul. „Kozyak“ No. 1, Sofia 1407, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  lozenetz  -  hospital  .  bg  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Bozhilova
Τηλέφωνο: +359 29607218
Φαξ: +359 29624771
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hq  @  lozenetz  -  hospital  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  content  _  id  =55  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =55&  order  _  id  =2  
00

20/07/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  15 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  284 128.00 

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Pirdop“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Pirdop“) 202503899
Δ/νση: ul. „Georgi Benskovski“ No. 24, Pirdop 2070, 
Βουλγαρία
Web: http://mbal-pirdop.com

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https://sop.bg/mbalpirdop-
208/

20/07/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

7
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tsanka Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 879549492
Φαξ: +359 71815337
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hospital  _  pirdop  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  mbalpirdop  -208/  

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

  16 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  805 000.00

«UMBAL „Sveti Georgi“ EAD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Sveti Georgi“) 115576405
Δ/νση: bul. „Peshtersko shose“ No. 66, Plovdiv 4002, 
Βουλγαρία
Web: https://www.unihosp.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Karen Briyanov 
Dzhambazov, d.m. g-n Rangel Hristozov
Τηλέφωνο: +359 32602974
Φαξ: +359 32644058
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: r  .  hristozov  @  unihosp  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  unihosp  .  prozop  .  com  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  unihosp  .  prozop  .  com  /  
?
q  =  page  &  idd  =  index  &  porach  
kaid  =20200612  ZiqB  67449  
12

20/07/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  17 «Προμήθεια εργαστηριακού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  266 235.00

«Institut po elektrohimiya i energiyni sistemi /IEES/ 
kam Balgarska akademiya na naukite /BAN» 
(Ινστιτούτο Ηλεκτροχημείας και Ενεργειακών 
Συστημάτων /Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών) 
000662089
Δ/νση: ul. „Akad. Georgi Bonchev“ 10, Sofia 1113, 
Βουλγαρία
Web: https  ://  iees  .  bas  .  bg  /  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dimitar Dimitrov
Τηλέφωνο: +359 888547450
Φαξ: +359 228722544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimidimitrov  @  iees  .  bas  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  iees  .  bas  .  bg  /  bg  /  abou  
tUs  -108/  profile  -164(36)  

22/07/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

8
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  iees  .  bas  .  bg  /  bg  /  aboutUs  -108/  profile  -164  

  18 «Προμήθεια ειδών γραφείου»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 300 000.00

«Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na 
vazdushnoto dvizhenie“» (Κρατική επιχείρηση 
"Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας") 000697179
Δ/νση: bul. „Bryuksel“ No. 1, Sofia 1540, Βουλγαρία
Web: www.bulatsa.com

Αρμόδια για πληροφορίες: Anna Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29371650
Φαξ: +359 29803864
Ηλεκτρονικό Tταχυδρομείο:  
anna  .  dimitrova  @  bulatsa  .  com  
 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  bulatsa  .  com  /  profil  -  na  -  kupuvacha  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  bulatsa  .  com  /  pro  
fil  -  na  -  
kupuvacha  /  proc  _2621.  html  

22/07/2020 17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

   19 «Προμήθεια χημικών 
επεξεργασίας νερού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  700 000.00

«Obshtina Varna» (Δήμος Varna) 000093442
Δ/νση: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43, Varna 9000, 
Βουλγαρία 
Web: www  .  varna  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Veselina Mincheva
Τηλέφωνο: +359 52804803
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  varna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21637  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
5182

23/07/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /651  
82.

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

9
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  20 «Προμήθεια προϊόντων 
πολυστυρολίου (stretch film)» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 640 000.00

«Stolichna obshtina» (Δήμος Πρωτευούσης (Σόφιας)) 
0004715040070
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 33, Sofia 1000, Βουλγαρία
Web: https://www.sofia.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Gospodinova 
Zorovska
Τηλέφωνο: +359 29377246
Φαξ: +359 29861221
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  vzorovska  @  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1240  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
4392

23/07/2020 23:59
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /643  
92

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

  21 «Προμήθεια εργαστηριακού 
εξοπλισμού »

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  864 375.00

«Universitet po arhitektura, stroitelstvo i geodeziya» 
(Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών 
και Γεωδαισίας) 000670616
Δ/νση: bul. Hristo Smirnenski No. 1, Sofia 1046, 
Βουλγαρία 
Web: http://www.uacg.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r inzh. Vatyu TANEV
Τηλέφωνο: +359 878458930
Φαξ: +359 28656863
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tanev  _  fce  @  uacg  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  uacg  .  nit  .  bg  /  op  /  cnilkrnkn  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  uacg  .  nit  .  bg  /  op  /  cnilkr  
nkn  .  html  

23/07/2020 16:30

 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  22 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 309 461.97

«MBAL D-r Atanas Dafovski AD» (Γενικό Νοσοκομείο 
“D-r Atanas Dafovski”) 108501669
Δ/νση: bul.Belomorski No.53, Kardzhali 6600, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  hospital  -  kj  .  com  /  index  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Snezhana Karagjozova
Τηλέφωνο: +359 36168241
Φαξ: +359 36168295
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hospital  _  kj  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  zop  .  hospital  -  kj  .  com  /  auction  /111/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  zop  .  hospital  -  
kj  .  com  /  auction  /104/  

05/08/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  23 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  199 800.00

«MBAL „Sveti Nikolay Chudotvorets“ EOOD» (Γενικό 
Νοσοκομείο „Sveti Nikolay Chudotvorets“) 130128163
Δ/νση: ul. „Todor Kableshkov“ No. 2,  Lom 3600, 
Βουλγαρία
Web: www.mballom.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petya Ivanova
Τηλέφωνο: +359 97160065
Φαξ: +359 97160065
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bolnicalom  @  mballom  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mballom  .  bg  /  Profil  %20  na  
%20  kupuvacha  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mballom  .  bg  /  Pro  
fil  %20  na  
%20  kupuvacha  .  html  
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Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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