
 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
                                                                                             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  /  bg  60  . 

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)

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1
«Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  604 500.00

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie po detski bolesti prof. Ivan 
Mitev“ EAD» (Ειδικό Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο «Ρrof. Ivan Mitev») 
000662790
Δ/νση: bul. Akad. Ivan Geshov 11,
1606 Σόφια, Βουλγαρια
Web: http  ://  www  .  detskabolnica  .  com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: inzh. 
Malechkova
Τηλέφωνο: +359 28054230 / 28154379
Φαξ: +359 29521650
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
pediatria  _  sbal  @  abv  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  detskabolnica  .  com  /  index  .  php  ?

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  detskabolnica  .-
com  /  index  .  php  ?  op-
tion  =  com  _  phocadownload
&  view  =  category  &  id  =78:-
q  -  q  -00870-2018-
0002&  Itemid  =59

25/01/2018  16:30

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

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

1

http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=78:-q-q-00870-2018-0002&Itemid=59
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=78:-q-q-00870-2018-0002&Itemid=59
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=78:-q-q-00870-2018-0002&Itemid=59
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35
mailto:pediatria_sbal@abv.bg?subject=TED
http://www.detskabolnica.com/
http://www.agora.mfa.gr/bg60


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

option  =  com  _  phocadownload  &  view  =  section
s  &  Itemid  =35

2 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 686 577.79

«MBAL „Hristo Botev” AD — Vratsa» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Hristo Botev» AD 
— Vratsa) 106518890
Δ/νση: bul. Vtori Yuni 66, Vratsa 3000, 
Βουλγαρια
Web: www.mbalvratsa.org

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ivan Ivanov 
Τηλέφωνο: +359 879396746
Φαξ: +359 92923072
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  _  vratza  @  abv  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  mbalvratsa  .  org  /?
r  =  home  /  t  240/  t  381/  t  1796&  lang  =  bg

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: 
http  ://  mbalvratsa  .  org  /?
r  =  home  /  t  240/  t  381/  t  1796&  l
ang  =  bg

01/02/2018  16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

3 «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 
βρεφονηπιακών σταθμών και κοινωνικών
υπηρεσιών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 538 609.65

«Obshtina Sliven» (Δήμος Sliven)
000590654
Δ/νση: bul. Tsar Osvoboditel  1
Sliven 8800, Βουλγαρία
Web:  www.sliven.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Tanya Kumanova
Τηλέφωνο: +359 44611100
Φαξ: +359 44662350
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g  _  tujarova  @-

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  sliven  .  bg  /  index
.  csp  ?  f  =1-00118-2018-001

15/02/2018 17:00

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

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

2

http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-001
http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-001
mailto:g_tujarova@abv.bg?subject=TED
http://www.sliven.bg/
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
mailto:mbal_vratza@abv.bg?subject=TED
http://www.mbalvratsa.org/
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

abv  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  sliven  .  bg  /  index  .  csp  ?  f  =  Pub-
licOrders

συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

4 «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊ-
όντων».
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 2 040 812.29

«Ministerstvo na zdraveopazvaneto» 
(Υπουργείο Υγείας) 000695317
Δ/νση: ploshtad Sveta Nedelya 5, 1000 
Σόφια,  Βουλγαρία
Web:  https  ://  www  .  mh  .  govern-
ment  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -  kupuvacha

Αρμόδιος για πληροφορίες: Donka 
Gocheva Kasabova
Τηλέφωνο: +359 29301314
Φαξ: +359 29301451
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rstavre-
va  @  mh  .  government  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  mh  .  government  .  bg  /  bg  /  profil  -
na  -  kupuvacha  /  protseduri  -  po  -  zop  /  protseduri  -
po  -  reda  -  na  -  zop  /  dostavka  -  na  -  radioaktivni  -
lekarstveni  -  produkti  -2018/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  mh  .  governme
nt  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -
kupuvacha  /  protseduri  -  po  -
zop  /  protseduri  -  po  -  reda  -  na  -
zop  /  dostavka  -  na  -
radioaktivni  -  lekarstveni  -
produkti  -2018/

12/02/2018  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 ηλεκτρονικών 
υπολογιστών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 260 000.00

«Obshtina Varna» (Δήμος Varna) 
000093442
Δ/νση: bul. General Kolev 92, et. 5
Varna 9000, Βουλγαρία
Web:   www  .  varna  .  bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

12/02/2018  17:30

Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 

3

http://www.varna.bg/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-2018/
mailto:rstavreva@mh.government.bg?subject=TED
mailto:rstavreva@mh.government.bg?subject=TED
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders
http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders
mailto:g_tujarova@abv.bg?subject=TED


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Aneliya Nedkova
Τηλέφωνο: +359 52820839
Φαξ: +359 52820846
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  varna  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  it  .  varna  .  bg  :4481/  ZopView  .  aspx  ?
DosieID  =645

http  ://  it  .  varna  .  bg  :4481/  Zop
View  .  aspx  ?  DosieID  =645

διεύθυνση.

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

6 «Προμήθεια τροφίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 325 000.00

«Obshtina Sozopol» (Δήμος Sozopol) 
000057236
Δ/νση: Han Krum 2, Sozopol 8130, 
Βουλγαρία
Web: http://www.sozopol.bg/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Bozhana 
Valkova-Champarova, Galina Georgieva
Τηλέφωνο: +359 55025773
Φαξ: +359 55025773
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
obshtina  @  sozopol  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  www  .  sozopol  .  bg  /  index  .  php  ?  op-
tion  =  com  _  content

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-
σμού (στη βουλγαρική) 
βλ. και: http  ://  www  .  sozo-
pol  .  bg  /  index  .  php  ?  op-
tion  =  com  _  content  &  view  =  c
ategory  &  id  =262&  Itemid  =2
18

16/02/2018  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 ιατρικών συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  290 000.00

«SBALOZ d-r M. Markov — Varna“ 
EOOD» (Ειδικό Ογκολογικό 
Νοσοκομείο ‘’d-r M. Markov-Varna“ 
EOOD) 000090154
Δ/νση: bul. Tsar Osvoboditel 100,

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

12/02/2018  16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

4

http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=218
http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=218
http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=218
http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content
http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content
mailto:obshtina@sozopol.bg?subject=TED
http://www.sozopol.bg/
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=645
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=645
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=645
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=645
mailto:op@varna.bg?subject=TED


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Varna 9000, Βουλγαρία 
Web: http://www.varnaoncology.org

Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariyana 
Atanasova 
Τηλέφωνο: +359 52975859
Φαξ: +359 52614141
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
 sbalozvarna  _  zop  @  abv  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  varnaoncology  .  org

βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  zop  .  varnaoncology  .  o
rg  /  Procurement  .  aspx  ?
id  =3065&  type  =5
 

στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

8 «Προμήθεια επίπλων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 513 402.75

«Obshtina Veliko Tarnovo» (Δήμος 
Veliko Tarnovo  ) 000133634
Δ/νση: pl. Mayka Balgariya 2,
Veliko Tarnovo 5000, Βουλγαρία
Web: https://www.veliko-tarnovo.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: 
Zornitsa Kancheva, Maya Todorova 
Τηλέφωνο: +359 62619503 / 62619229
Φαξ: +395 62619231
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mop  _  vt  @  abv  .  bg
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή:  
https  ://  www  .  veliko  -  tarnovo  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -
kupuvacha  /551

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  veliko  -  tar-
novo  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -  kupu-
vacha  /551

08/02/2018  17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα  
διεύθυνση του Δήμου, 
στο Κέντρο παροχής 
υπηρεσιών και 
ενημέρωσης των 
πολιτών (Obshtina 
Veliko Tŭrnovo, 
Obshtinski tsentŭr za 
uslugi i informatsiya na 
grazhdani)
Αρμόδιος : Ivo Lazarov
Τηλ.: +359 62619108

5

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
mailto:mop_vt@abv.bg?subject=TED
https://www.veliko-tarnovo.bg/
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3065&type=5
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3065&type=5
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3065&type=5
http://www.varnaoncology.org/
mailto:sbalozvarna_zop@abv.bg?subject=TED
http://www.varnaoncology.org/


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

9 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 210 685.60

«Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za 
aktivno lechenie „D-r Stefan Cherkezov“ 
AD» (Γενικό Νοσοκομείο «Dr. Stefan 
Cherkezov» AD) 104510514
Δ/νση: ul. Nish 1, Veliko Tarnovo
5000, Βουλγαρία 
Web: http  ://  mobaltarnovo  .  nit  .  bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Zdravka 
Mihaylova
Τηλέφωνο: +359 62640922
Φαξ: +359 62640829
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mobal  _  sch  @  yahoo  .  com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  mobaltarnovo  .  nit  .  bg  /  proczeduri  -  po  -
zop  /  hemodializa  -2018/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  mobaltarnovo  .  nit  .  bg
/  proczeduri  -  po  -
zop  /  hemodializa  -2018/

08/02/2018  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.  

10 «Προμήθεια ενός αξονικού 
τομογράφου»

«MBAL — Svoge“ EOOD» (Γενικό 
Νοσοκομείο «Svoge» EOOD) 000770093
Δ/νση: ul. Staroselska 4, Svoge 2260, 
Βουλγαρια

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 

08/02/2018  16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 

6

https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/
https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/
https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/
https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/
https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/
mailto:mobal_sch@yahoo.com?subject=TED
http://mobaltarnovo.nit.bg/


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  350 000.00

Web: http://www.mbal-svoge.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Temenuzhka
Markova
Τηλέφωνο: +359 72622174
Φαξ: +359 72622577
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mbalsvoge  @  abv  .  bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  www  .  mbal  -  svoge  .  com  /  profil  -  na  -
kupuvacha  /  aktualni  /  link  -10/

διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  -  svoge  .-
com  /  profil  -  na  -  kupu-
vacha  /  aktualni  /  link  -10/

πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

11
«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων και 
εργαστηριακών αντιδραστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  471 111.00

«Kompleksen onkologichen tsentar — 
Veliko Tarnovo EOOD» (Ογκολογικό 
Κέντρο Veliko Tarnovo) 104524994
Δ/νση:  ul. Buzludzha 1, Veliko Tarnovo
5000, Βουλγαρια
Web: www  .  onkologyvt  .  com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Svetla 
Dzhurdzhina; Yoana Nenkova 
Τηλέφωνο: +359 878622487 / +359 
878132950
Φαξ: +359 62622487
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
zoponkovt  @  abv  .  bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  www  .  onkologyvt  .  com  /  procurments  /1
9122017-2/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  onkologyvt  .-
com  /  procurments  /1912201
7-2/ 

02/02/2018   16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

7

http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/
mailto:zoponkovt@abv.bg?subject=TED
http://www.onkologyvt.com/
http://www.mbal-svoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
http://www.mbal-svoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
http://www.mbal-svoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
http://www.mbal-svoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
http://www.mbal-svoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
mailto:mbalsvoge@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-svoge.com/


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

Α
α/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12 «Προμήθεια αντισηπτικών και 
απολυμαντικών προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 061 800.00

«Voennomeditsinska akademiya» 
(Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία) 
129000273 
Δ/νση: bul. Sv. Georgi Sofiyski 3, Σόφια
1606, Βουλγαρια
Web: http  ://  www  .  vma  .  bg  /  bg  /

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stela 
Varbanova 
Τηλέφωνο: +359 29225874
Φαξ: +359 29225012
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mmm  @  vma  .  bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
 http  ://  www  .  vma  .  bg  /  bg  /  profile  -  na  -
kupuvacha  /

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
ftp://213.240.235.124/Perio
dichna%20dostavka%20na
%20preparati%20za
%20dezinfektsiya%20i
%20himicheska
%20sterilizatsiya%20po
%20obosobeni%20pozitsii
%20za%20nuzhdite%20na
%20VMA%20i
%20podchinenite
%20struktu
 

06/02/2018  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.  

8

ftp://213.240.235.124/Periodichna%20dostavka%20na%20preparati%20za%20dezinfektsiya%20i%20himicheska%20sterilizatsiya%20po%20obosobeni%20pozitsii%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20podchinenite%20struktu
ftp://213.240.235.124/Periodichna%20dostavka%20na%20preparati%20za%20dezinfektsiya%20i%20himicheska%20sterilizatsiya%20po%20obosobeni%20pozitsii%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20podchinenite%20struktu
ftp://213.240.235.124/Periodichna%20dostavka%20na%20preparati%20za%20dezinfektsiya%20i%20himicheska%20sterilizatsiya%20po%20obosobeni%20pozitsii%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20podchinenite%20struktu
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
mailto:mmm@vma.bg?subject=TED
http://www.vma.bg/bg/
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