
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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  /  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)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  400 000.00

 «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 Tαχυδρομείο:  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  ://  mbalhaskovo  .  com  /?  
module  =  contracts  &  action  =  
details  &  id  =616  

 28/02/2020 15:00

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.  

1

http://www.mbalhaskovo.com/index.php?module=contracts
http://www.mbalhaskovo.com/index.php?module=contracts
http://mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=616
http://mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=616
http://mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=616
mailto:mbal_haskovo@mail.bg?subject=TED
http://www.mbalhaskovo.com/
http://www.agora.mfa.gr/bg60


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  2 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 348 559.44

«„Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno
lechenie po onkologiya“ EAD» (Πανεπιστημιακό 
Ειδικό  Ογκολογικό Νοσοκομείο) 000662776
Δ/νση: ul. „Plovdimsko pole“ No. 6, Sofia 1756, 
Βουλγαρία
Web: www.sbaloncology.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nataliya Karagjozova, 
Rositsa Hristova
Τηλέφωνο: +359 28076355
Φαξ: +359 28706321
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
nkaragyozova  @  sbaloncology  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  procurement  .  sbaloncology  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20200129  BktD  1709  
074

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  procurement  .  sbalonc  
ology  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20200129  BktD  1709  
074

04/03/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

   3 «Προμήθεια ιατρικών αναλω-
σίμων υλικών»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  403 366.00

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na 
onkologichni zabolyavaniya — Sofia-oblast“ 
EOOD» (Ειδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο “Sofia-
oblast” EOOD) 000770246
Δ/νση: bul. „Stoletov“ No. 67, Sofia 1233, Βουλγαρία
Web: http://sbaloz-sofobl.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Vasilka Arangelova
Τηλέφωνο: +359 28013948
Φαξ: +359 28321156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sbaloz  @  sbaloz  -  sofobl  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  sbaloz  -  
sofobl  .  com  /  zop  /  dostavka  -  na  -  reaktivi  -  i  -  med  -  
konsumativi  -  po  -80-  op  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  sbaloz  -  
sofobl  .  com  /  zop  /  dostavka  -  
na  -  reaktivi  -  i  -  med  -  
konsumativi  -  po  -80-  op  /  

04/03/2020 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.  

2

http://sbaloz-sofobl.com/zop/dostavka-na-reaktivi-i-med-konsumativi-po-80-op/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  4 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ακριβείας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  210 138.66

«„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r 
Tota Venkova“ AD»  (Γενικό Νοσοκομείο “Dr. Tota 
Venkova” AD) 110503990
Δ/νση: ul. „D-r Iliev Detskiya“, Gabrovo 5300, 
Βουλγαρία
Web: http://mbalgabrovo.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Milena Yordanova
Τηλέφωνο: +359 66800638
Φαξ: +359 66804424
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 
targovembalgabrovo  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  mbalgabrovo  .  com  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  mbalgabrovo  .  -  
com  /  auction  /275  

05/03/2020 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.  

   5 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ακριβείας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  550 000.00

«„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po 
akusherstvo i ginekologiya „Maychin dom“ EAD» 
(Ειδικό Μαιευτικό & Γυναικολογικό  Νοσοκομείο 
“Maychin dom“ EAD) 000662769
Δ/νση:  ul. „Zdrave“ No. 2, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: www.maichindom.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stefka Vacheva 
Τηλέφωνο:  +359 885202304/+359 29172499
Φαξ: +359 29520305
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
sbalag  .  maichindom  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www  .  maichindom  -  
tenders  .  com  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  maichindom  -  
tenders  .  com  /  ag  /  tt  /  Tenders  
.  evt  ?  cmdDetail  =&  uid  =172  

05/03/2020 09:00
 
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.  

3

http://www.maichindom-tenders.com/ag/tt/Tenders.evt?cmdDetail=&uid=172
http://www.maichindom-tenders.com/ag/tt/Tenders.evt?cmdDetail=&uid=172
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  6 «Προμήθεια  ιατρικών 
συσκευών, φαρμακευτικών 
προϊόντων και προϊόντων 
ατομικής περιποίησης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  615 620.00

«Meditsinski universitet (MU) — Sofia — rektorat» 
(Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Sofia-Πρυτανία)  831385737
Δ/νση: bul. „Akad. Iv. Evstratiev Geshov“ No. 15, 
sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20, 21, 22 i 24, 
Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://mu-sofia.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Marta Gensuzova
Τηλέφωνο: +359 28510879
Φαξ: +359 29515087
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  zop  @  mu  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  pk  .  mu  -  
sofia  .  bg  /%  D  0%  BE  
%  D  0%  B  1%  D  1%89%  D  0%  B  5%  D  1%81%  D  1%82%  D  0  
%  B  2%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  %  D  0%  B  8-%  D  0%  BF  
%  D  0%  BE  %  D  1%80%  D  1%8  A  %  D  1%87%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/12-%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/00398-2020-0002  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  pk  .  mu  -  sofia  .  bg  /  
%  D  0%  BE  
%  D  0%  B  1%  D  1%89%  D  0%  
B  5%  D  1%81%  D  1%82%  D  0  
%  B  2%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  8-%  D  0%  BF  
%  D  0%  BE  
%  D  1%80%  D  1%8  A  
%  D  1%87%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/12-  
%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  
B  0%  D  0%  B  2%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/00398-2020-  
0002

05/03/2020 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.  

  7
«Προμήθεια αξονικών 
τομογράφων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  500 000.00

«„MBAL — Targovishte“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Targovishte“ AD) 125501290
Δ/νση: kv. „Zapad“, Targovishte 7700, Βουλγαρία
Web:  http://zop.mbaltg-op.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay Stoychev
Τηλέφωνο: +359 60168511
Φαξ: +359 60164864

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  zop  .  mbaltg  -  op  .  com  /  

09/03/2020  16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 

4

http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0002
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http://zop.mbaltg-op.com/
http://zop.mbaltg-op.com/
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0002
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0002
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0002
mailto:zop@mu-sofia.bg?subject=TED
http://mu-sofia.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
mbal  _  trg  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  zop  .  mbaltg  -  
op  .  com  /  

συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά. 

   8 «Προμήθεια καλωδίων 
χαμηλής και μέσης τάσης» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  140 000.00

«„TETs Maritsa Iztok 2“ EAD» (Θερμοηλεκτρικό 
Εργοστάσιο “Maritsa Iztok 2”) 123531939
Δ/νση: oblast Stara Zagora, obshtina Radnevo,           
s. Kovachevo 6265Βουλγαρία
Web:  http://www.tpp2.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Milen Milev
Τηλέφωνο: +359 42662010
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m  .  milev  @  tpp  2.  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  https  ://  ap  -  
p  .  eop  .  bg  /  buyer  /1119  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /56  
878

10/03/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /5687  
8
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

  9 «Προμήθεια εξοπλισμού 
μετρολογικού ελέγχου» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 119 583.33

«Balgarski institut po metrologiya» (Βουλγαρικό Ιν-
στιτούτο Μετρολογίας)  175092070
Δ/νσηbul. „D-r G. M. Dimitrov“ No. 52B, 1040 Sofia,
Βουλγαρία
Web:  www.bim.government.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Kaloyan Georgiev Stama-
tov
Τηλέφωνο: +359 29702746
Φαξ: +359 29702777
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k  .  stamatov  @  bim  .  govern  -  
ment  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  bim  .  governme  
nt  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  
porachki  -  po  -  zop  -  
2020/  otkriti  -  
protseduri  /  dostavka  -  

10/03/2020 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

mailto:k.stamatov@bim.government.bg
mailto:k.stamatov@bim.government.bg
http://www.bim.government.bg/
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
https://app.eop.bg/today/56878
https://app.eop.bg/today/56878
https://app.eop.bg/today/56878
https://app.eop.bg/today/56878
https://app.eop.bg/buyer/1119
https://app.eop.bg/buyer/1119
mailto:m.milev@tpp2.com?subject=TED
http://www.tpp2.com/
http://zop.mbaltg-op.com/
http://zop.mbaltg-op.com/
mailto:mbal_trg@mail.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  https  ://  www  .  bim  .  -  
government  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  na  -  kupuvacha  /  obsht  -  
estveni  -  porachki  -  po  -  zop  -2020/  otkriti  -  protse  -  
duri  /  dostavka  -  

  10 «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 000 000.00

«„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD» 
(Εταιρεία ύδρευσης αποχέτευσης) 115010670
Δ/νση: bul. „Shesti septemvri“ No. 250,  Plovdiv 
4006, Βουλγαρία
Web: www.vik.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nevyana Bozhilova,  
Margarita Delcheva
Τηλέφωνο: +359 32605945/+359 32605955
Φαξ: +359 32635431
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  vik  _  op  @  vik  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  vik  .  bg  /  public  -  procurement  /?  category  =1  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  vik  .  bg  /  public  -  
procurement  /  view  /2020-  
OP  -1-01-  Dostavka  -  na  -  
elaparatura  -  elementi  -  i  -  
sredstva  -  za  -  poddrazhka  -  i  -  
izgrazhdane  -  na  -  
elektrosaorazheniya  -  i  -  us  -  
troistva  -  za  -  NN  -  i  -  za  -  
SN  .  html  

10/03/2020 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.  

  11 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  530 375.00

«„MBAL „Rahila Angelova“ AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο „Rahila Angelova“)113513858
Δ/νση: ul. „Breznik“ No. 2, Pernik 2300, Βουλγαρία
Web: http://bolnicapernik.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petya Petrova
Τηλέφωνο: +359 76688223
Φαξ: +359 76603060
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mbalpk  @  abv  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://zop.bolnicapernik.-
com/

10/03/2020 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.  

6

http://bolnicapernik.com/
http://zop.bolnicapernik.com/
http://zop.bolnicapernik.com/
mailto:mbalpk@abv.bg?subject=TED
https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OP-1-01-Dostavka-na-elaparatura-elementi-i-sredstva-za-poddrazhka-i-izgrazhdane-na-elektrosaorazheniya-i-ustroistva-za-NN-i-za-SN.html
https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OP-1-01-Dostavka-na-elaparatura-elementi-i-sredstva-za-poddrazhka-i-izgrazhdane-na-elektrosaorazheniya-i-ustroistva-za-NN-i-za-SN.html
https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OP-1-01-Dostavka-na-elaparatura-elementi-i-sredstva-za-poddrazhka-i-izgrazhdane-na-elektrosaorazheniya-i-ustroistva-za-NN-i-za-SN.html
http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
mailto:vik_op@vik.bg?subject=TED
http://www.vik.bg/
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  bolnicapernik  .  com  /  

  12 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  998 500.00

«„UMBAL „Aleksandrovska“ EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
“Aleksandrovska”) 831605795
Δ/νση: ul. „Sv. G. Sofiyski“ No. 1, Sofia 1431, 
Βουλγαρία
Web: www.alexandrovska.com
 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Dermendzhieva
Τηλέφωνο: +359 29230628
Φαξ: +359 29230646
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
umbal  .  alexandrovska  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  alexandrovska  .  com  /?  q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  alexandrovska  .  -  
com  /?  q  =  page  &  idd  =  in  -  
dex  &  porachkaid  =2020020  
4  VzFa  4641857  

12/03/2020 16:30

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

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

7

http://zop.bolnicapernik.com/
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200204VzFa4641857
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200204VzFa4641857
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200204VzFa4641857
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index
mailto:umbal.alexandrovska@gmail.com?subject=TED
http://www.alexandrovska.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  13 «Προμήθεια ζωοτροφών για 
ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα και άλλα ζώα »

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  460 000.00

«Dobrudzhanski zemedelski institut — gr. General 
Toshevo “» (Γεωργικό Ινστιτούτο Dobrudzha-gr. 
General Toshevo) 000840410
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 3, Sofia 1000, Βουλγαρία 
Web: http://www.dai-gt.org/bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliya Iliev
Τηλέφωνο: +359 58603125
Φαξ: +359 58603183
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: office  @  dai  -  gt  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  sop  .  bg  /  dai  -  gt  -  
378/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  dai  -  gt  -  
378/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0005935.  html  

13/03/2020 10:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  1 4 «Προμήθεια αγροχημικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  275 000.00

«Dobrudzhanski zemedelski institut — gr. General 
Toshevo “» (Γεωργικό Ινστιτούτο Dobrudzha-gr. 
General Toshevo) 000840410
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 3, Sofia 1000, Βουλγαρία 
Web: http://www.dai-gt.org/bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliya Iliev
Τηλέφωνο: +359 58603125
Φαξ: +359 58603183
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office  @  dai  -  gt  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  sop  .  bg  /  dai  -  gt  -  
378/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  sop  .  bg  /  dai  -  gt  -  
378/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0005956.  html  

17/03/2020 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.  

8

https://sop.bg/dai-gt-378/proceduri-20-1-zop/a1-0005956.html
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