


 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 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)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  460 170.00

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie na onkologichni 
zabolyavaniya — Sofiya oblast“ 
EOOD» 
(Ειδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο-Σόφια
EΟΟD) 000770246 
Δ/νση: bul. Stoletov 67, 1233 Σόφια, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  sbaloz  -  sofobl  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vasilka 
Arangelova
Τηλέφωνο: +359 28013948
Φαξ: +359 28321156
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
sbaloz  @  sbaloz  -  sofobl  .  com  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  sbaloz  -  sofobl  .  -  
com  /  zop  /  med  -  kon  -  
sumativi  /  

02/04/2018 - 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.  

1

http://sbaloz-sofobl.com/zop/med-konsumativi/
http://sbaloz-sofobl.com/zop/med-konsumativi/
http://sbaloz-sofobl.com/zop/med-konsumativi/
mailto:sbaloz@sbaloz-sofobl.com?subject=TED
http://sbaloz-sofobl.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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  sbaloz  -  sofobl  .  com  /  zop  /  med  -  
konsumativi  /  

2 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 422 875.00

«Kompleksen onkologichen tsentar — 
Burgas“ EOOD» (Ογκολογικό Κέντρο 
Burgas») 000053191
Δ/νση: bul. „Stefan Stambolov“ No. 73, 
Hirurgichen korpus na „MBAL — 
Burgas“ AD, et. 7, Burgas 8000, 
Βουλγαρία
Web: http://onkobs.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rumyana 
Komitova
Τηλέφωνο: +359 56866404
Φαξ: +359 56859830
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
odisp  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  onkobs  .  bg  /?  cat  =6  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://onkobs.bg/?
p=5164

11/04/2018 - 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 φαρμάκων και 
ιατρικών συσκευών αιμοκάθαρσης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  477 300.00

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

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

27/03/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

2

http://www.detskabolnica.com/
http://onkobs.bg/?p=5164
http://onkobs.bg/?p=5164
http://onkobs.bg/?cat=6
mailto:odisp@abv.bg?subject=TED
http://onkobs.bg/
http://sbaloz-sofobl.com/zop/med-konsumativi/
http://sbaloz-sofobl.com/zop/med-konsumativi/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: inzh. 
Malechkova 
Τηλέφωνο: +359 28054230/+359 
28154379
Φαξ: +359 29521650
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
pediatria  _  sbal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  detskabolnica  .  com  /  index  .  
php  ?  
option  =  com  _  phocadownload  &  view  =  se  
ctions  &  Itemid  =35  

http  ://  www  .  detskaboln  
ica  .  com  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  phocadow  
nload  &  view  =  category  &  i  
d  =84:-  q  -  q  -00870-2018-  
0003&  Itemid  =59  

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

4 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 331 369.82

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Blagoevgrad AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο Blagoevgrad)
101505152
Δ/νση: ul. Slavyanska 60, Blagoevgrad
2700, Βουλγαρία
Web:  www.mbalblagoevgrad.com

Αρμόδιος για πληροφορίες:
d-r Ognyan Mitev και Bilyana Miteva 
Τηλέφωνο: +359 738292329 / 8292337
Φαξ: +359 73884129
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  law  @  -  
abv  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
www  .  mbalblagoevgrad  .  
com  /  нови  

11/04/2018 - 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. 

3

mailto:mbal_law@abv.bg
mailto:mbal_law@abv.bg
http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://www.mbalblagoevgrad.com/
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=84:-q-q-00870-2018-0003&Itemid=59
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=84:-q-q-00870-2018-0003&Itemid=59
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=84:-q-q-00870-2018-0003&Itemid=59
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
http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35
mailto:pediatria_sbal@abv.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: 
www  .  mbalblagoevgrad  .  com  /  нови  

5 «Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
απορριμμάτων».
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 620 000.00

«Obshtina Sandanski» (Δήμος 
Sandanski) 000024955
Δ/νση: Bul. Svoboda 14, Sandanski
2800,  Βουλγαρία
Web:  www.sandanskibg.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Emil 
Arnaudov, Ivan Gyurov 
Τηλέφωνο: +359 74689099
Φαξ: +359 74689055
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
oba  _  sandanski  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  oba  .  sandanskibg  .  com  /  proc  /  Zo  
pView  .  aspx  ?  DosieID  =132  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  oba  .  sandanskibg  .  
com  /  proc  /  ZopView  .  asp  
x  ?  DosieID  =132  

10/04/2018 - 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.  

6 «Προμήθεια κάδων αποβλήτων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 583 125.00

«Predpriyatie za upravlenie na deynos-
tite po opazvane na okolnata sreda» 
(Επιχείρηση  Διαχείρισης Δραστηριοτή-
των Περιβαλλοντικής Προστασίας) 
131045382
Δ/νση: ul. Triaditsa 4, Sofia 1000, Βουλ-
γαρία
Web:  www.pudoos.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Reneta Koleva

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://pudoos.bg/?
p=18704

10/04/2018 - 17:30

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

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

4

http://pudoos.bg/?p=18704
http://pudoos.bg/?p=18704
http://www.pudoos.bg/
http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=132
http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=132
http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=132
http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=132
http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=132
mailto:oba_sandanski@abv.bg?subject=TED
http://www.sandanskibg.com/
http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τηλέφωνο: +359 29406251
Φαξ: +359 29804131
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: r  .  -  
georgieva  @  pudoos  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  pudoos  .  bg  /%  d  0%  bf  
%  d  1%80%  d  0%  be  
%  d  1%84%  d  0%  b  8%  d  0%  bb  -%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  0-%  d  0%  ba  %  d  1%83%  d  0%  bf  
%  d  1%83%  d  0%  b  2%  d  0%  b  0%  d  1%87%  d  0  
%  b  0/  

συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 020 864.40

«Universitetska mnogoprofilna 
bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r 
St. Kirkovich“ AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο «Prof. d-r St. Kirkovich») 
123535874
Δ/νση: ul. Gen. Stoletov 2, Stara Zagora
6000, Βουλγαρία
Web: www  .  umbal  -  kirkovich  .  org  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Bozhana 
Vanya Bogdanova
Τηλέφωνο: +359 42605443
Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
www  .  umbal  -  kirkovich  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  umbal  -  kirkovich  .  org  /%  D  0%  BF  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-
σμού (στη βουλγαρική) 
βλ. και: http  ://  umbal  -  
kirkovich  .  org  /  lekarstva  
_2018/

11/04/2018 - 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.  

5

http://umbal-kirkovich.org/lekarstva_2018/
http://umbal-kirkovich.org/lekarstva_2018/
http://umbal-kirkovich.org/lekarstva_2018/
http://umbal-kirkovich.org/%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%B0-2/
http://www.umbal-kirkovich.org/
http://www.umbal-kirkovich.org/
http://pudoos.bg/%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/
http://pudoos.bg/%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/
http://pudoos.bg/%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/
mailto:r.georgieva@pudoos.bg?subject=TED
mailto:r.georgieva@pudoos.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

%  D  1%80%  D  0%  BE  
%  D  1%84%  D  0%  B  8%  D  0%  BB  -%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  0-%  D  0%  BA  %  D  1%83%  D  0%  BF  
%  D  1%83%  D  0%  B  2%  D  0%  B  0%  D  1%87%  D  
0%  B  0-2/  

8 «Προμήθεια κάδων αποβλήτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  281 050.00

«Obshtina Svilengrad» (Δήμος 
Svilengrad) 000903825
Δ/νση: bul. Balgariya 32, staya No. 308, 
211, Svilengrad 6500, Βουλγαρία 
Web: www.svilengrad.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: inzh. 
Grozdenka Dyulgerova, Gergana 
Toneva Τηλέφωνο: +359 379-
74308/+359 379-74359
Φαξ: +359 379-74371
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
 obshtina  @  svilengrad  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  svilengrad  .  nit  .  bg  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  svilengrad  .  nit  .  b  
g  /  proczeduri  -  po  -  zop  -  
sled  -15042016-  
g  /  dostavka  -  na  -  
kontejneri  /  

10/04/2018 - 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.  

9 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 842 535.00

«MBAL «D-r Atanas Dafovski» AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «MBAL D-r Atanas
Dafovski» AD) 108501669
Δ/νση: Bul. Belomorski 53, Kardzhali
6600, Βουλγαρία
Web: http://www.hospital-
kj.com/index

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  zop  .  hos  -  
pital  -  kj  .  com  /  auc  -  

10/04/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιοι για πληροφορίες: 
Snezhana Karagjozova 
Τηλέφωνο: +359 36168241
Φαξ: +359 36168295
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
hospital_kj@abv.bg
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή:  
http  ://  www  .  zop  .  hospital  -  
kj  .  com  /  auction  /70/  

tion  /70/  Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

10 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
ιατρικών εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  317 000.00

«Mnogoprofilna transportna bolnitsa 
— Plovdiv» (Γενικό Νοσοκομείο του 
Υπ. Μεταφορών - Plovdiv) 115214445
Δ/νση: ul. Kolhida — prodalzhenie, 
Plovdiv 4004, Βουλγαρία 
Web: www  .  mtb  -  plovdiv  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: inzh. N. 
Vasileva 
Τηλέφωνο: +359 32277607
Φαξ: +359 32674659
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  zop  @  mtb  -  
plovdiv  .  com  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  mtb  -  plovdiv  -  
635/  proceduri  -20-1-  zop  /  a  1-  
0003392.  html   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  mtb  -  
plovdiv  -635/  proceduri  -  
20-1-  zop  /  a  1-  
0003392.  html  

04/04/2018 - 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
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11 «Προμήθεια συστήματος 
ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  210 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Svilengrad EOOD » 
(Γενικό Νοσοκομείο Svilengrad) 
126532456
Δ/νση: ul. San Stefano 1, et. 5, 
delovodstvo, Svilengrad 6500, 
Βουλγαρία
Web: http://mbalsvilengrad.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya 
Dimitrova 
Τηλέφωνο: +359 37974072
Φαξ: +359 37971534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mbalsvoge  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  mbalsvilengrad  .  com  /  bg  /  news  /  
index  /2  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  mbalsvilengrad  .  -  
com  /  bg  /  news  /  index  20  
16/37 

05/04/2018 - 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.  

12 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών 
καρδιολογίας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  711 800.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Dobrich AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο Dobrich) 124141302
Δ/νση:  ul. Panayot Hitov 24, Dobrich
9300, Βουλγαρία
Web: www.mbal-dobrich.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena 
Grigorova
Τηλέφωνο: +359 58601096
Φαξ: +359 58600414

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  mbal  -  
dobrich  .  com  /  auction  /12  
2/ 

05/04/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 

8

http://zop.mbal-dobrich.com/auction/122/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
oblb  @  bergon  .  net   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  zop  .  mbal  -  dobrich  .  com  /   

συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

13 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 080 000.00

«Universitetska mnogoprofilna 
bolnitsa za aktivno lechenie /UMBAL/ 
„Sveti Ivan Rilski“ EAD — 
Sofiya»(Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Σόφιας «Sveti Ivan Rilski» 
EAD) 000715054 
Δ/νση: bul. Akad. Ivan Geshov 15, 1431
Σόφια, Βουλγαρία
Web: 
http  ://  www  .  rilski  .  com  /  bg  /  obshtestve  
ni  -  porachki  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vesela 
Dineva 
Τηλέφωνο: +359 29520879
Φαξ: +359 29520879
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
op  @  rilski  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  moderal  .  org  /  rilski  2/  ProfilePage  
Main  #553  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  moderal  .  org  /  ril  -  
ski  2/  ProfilePageMain  #5  
53 

04/04/2018 - 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.  

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14 «Προμήθεια ορθοπεδικών 
μοσχευμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  741 057.78

«Universitetska mnogoprofilna 
bolnitsa za aktivno lechenie „Kanev“ 
AD»(Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «Kanev» AD) 117505556 
Δ/νση: ul. Nezavisimost 2,  Ruse 7002, 
Βουλγαρία
Web: http://mbal.rousse.bg 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava 
Makaveeva 
Τηλέφωνο: +359 82887329
Φαξ: +359 82887248
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
op  @  hospitalruse  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  mbal  .  rousse  .  bg  /  bg  /  nov  -  profil  -  
na  -  kupuvacha  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  mbal  .  rousse  .  bg  /  
/  bg  /  nov  -  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  umbal  -  
kanev  -  obschestveni  -  
poruchki  /402-2018-02-  
27-06-18-03.  html   

03/04/2018 - 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.  

15 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  498 555.81

«UMBAL «Sveta Ekaterina» EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«Sveta Ekaterina» EAD) 831605845 
Δ/νση: bul. Pencho Slaveykov 52A, 
1431 Σόφια, Βουλγαρία
Web: http  ://  svetaekaterina  .  eu  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Todor 
Ninov 
Τηλέφωνο: +359 29159-453
Φαξ: +359 29159-443
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  svetaekaterina  .  eu  
/  profile  /  public  _  orders  /  
?  id  =323&  version  =  new   

05/04/2018 - 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 

10
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

tninov  @  uhsek  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  svetaekaterina  .  eu  /  profile  /  publi  
c  _  orders  /?  id  =323&  version  =  new  

βουλγαρικά.  

16 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  269 000.00

«UMBAL «N. I. Pirogov» EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«N. I. Pirogov» EAD) 130345786 
Δ/νση: ul. Totleben 21, 1606 Σόφια, 
Βουλγαρία
Web: https  ://  pirogov  .  eu  /  bg  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Hristina 
Lekova
Τηλέφωνο: +359 29154507
Φαξ: +359 29154507
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
op  @  pirogov  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  pirogov  .  nit  .  bg  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https://pirogov.nit.bg/

05/04/2018 - 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.  

17 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  343 123.66

«MBAL Sv. Ivan Rilski Gorna 
Oryahovitsa” EOO» ( Γενικό 
Νοσοκομείο «Sv. Ivan Rilski»  Gorna 
Oryahovitsa» EΟΟ) 104512579
 
Δ/νση: Ul. Otets Paisiy 72, Gorna 
Oryahovitsa 5100, Βουλγαρία
Web: http://www.mbalgo.com/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbalgo  .  -  
com  /  profil  -  na  -  kupu  -  
vachaobshtestveni  -  por  -  

12/04/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 

11

http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mbalgo.com/
https://pirogov.nit.bg/
https://pirogov.nit.bg/
mailto:op@pirogov.bg?subject=TED
https://pirogov.eu/bg/
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=323&version=new
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=323&version=new
mailto:tninov@uhsek.com?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Kasim 
Mestan 
Τηλέφωνο: +359 878746155
Φαξ: +359 61860120
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  _  go  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalgo  .  com  /  profil  -  na  -  
kupuvachaobshtestveni  -  
porachki  /  profil  -  na  -  kupuvacha  .  html  

achki  /  profil  -  na  -  kupu  -  
vacha  .  html  

συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

18 «Προμήθεια οχημάτων περισυλλογής
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 007 000.00

«Obshtina Nesebar» ( Δήμος Nesebar) 
000057122
Δ/νση: ul. Edelvays 10, Nesebar 8230, 
Βουλγαρία
Web: www  .  nessebarinfo  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Syureya 
Isuf 
Τηλέφωνο: +359 55429399
Φαξ: +359 55429399
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
uopnesebar  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  nesebar  .  imeon  .  bg  /  frmAOP  .  asp  
x  ?  FmPCYiznRKI  %3  d  =4  viQEeb  14  dc  %3  d  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  nesebar  .  imeon  
.  bg  /  frmAOP  .  aspx  ?  FmP  -  
CYiznRKI  %3  d  =4  viQEe  -  
b  14  dc  %3  d  

10/04/2018 - 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.  

12

http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=4viQEeb14dc%3D
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=4viQEeb14dc%3D
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=4viQEeb14dc%3D
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=4viQEeb14dc%3D
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=4viQEeb14dc%3D
mailto:uopnesebar@abv.bg?subject=TED
http://www.nessebarinfo.com/
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
mailto:mbal_go@mail.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19 «Προμήθεια οχημάτων περισυλλογής
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 372 147.00

«Predpriyatie za upravlenie na 
deynostite po opazvane na okolnata 
sreda» (Επιχείρηση Διαχείρισης 
Δραστηριοτήτων Προστασίας του 
Περιβάλλοντος) 131045382
Δ/νση: ul. Triaditsa 4, Sofia 1000, 
Βουλγαρία
Web: www  .  pudoos  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Reneta 
Koleva
Τηλέφωνο: +359 29406251
Φαξ: +359 29804131
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
r  .  georgieva  @  pudoos  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  pudoos  .  bg  /%  d  0%  bf  
%  d  1%80%  d  0%  be  
%  d  1%84%  d  0%  b  8%  d  0%  bb  -%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  0-%  d  0%  ba  %  d  1%83%  d  0%  bf  
%  d  1%83%  d  0%  b  2%  d  0%  b  0%  d  1%87%  d  0  
%  b  0/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://pudoos.bg/?
p=18719

11/04/2018 - 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.  

20 «Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
απορριμμάτων»

«Obshtina Svilengrad» (Δήμος 
Svilengrad) 000903825
 
Δ/νση: bul. Balgariya 32, staya No. 308, 
211, Svilengrad 6500, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

13/04/2018 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

13

http://pudoos.bg/%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/
http://pudoos.bg/%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/
http://pudoos.bg/%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/
http://pudoos.bg/?p=18719
http://pudoos.bg/?p=18719
mailto:r.georgieva@pudoos.bg?subject=TED
http://www.pudoos.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  250 000.00

Web: www.svilengrad.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: inzh. 
Grozdenka Dyulgerova, Gergana 
Toneva
Τηλέφωνο: +359 379-74308/+359 379-
74359
Φαξ: +359 379-74371
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
obshtina  @  svilengrad  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  svilengrad  .  nit  .  bg  /  

βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  svilengrad  .  nit  
.  bg  /  proczeduri  -  po  -  zop  -  
sled  -15042016-  
g  /  dostavka  -  na  -  smetos  -  
birashhi  -  mashini  /  

στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 
«Obshtina Svilengrad» 
000903825
bul. Balgariya 32, staya 
No. 308, 211, Svilengrad 
6500, Βουλγαρία
Αρμόδιος για 
πληροφορίες: Mariya 
Dimitrova

Τηλέφωνο: +359 
37974302
Φαξ: +359 379-74371
Ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: obshtina  @  svilen  -  
grad  .  com  Web:  
www  .  svilengrad  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ 
αγοραστή: 
https  ://  svilengrad  .  nit  
.  bg  /  
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

14

http://www.svilengrad.bg/
https://svilengrad.nit.bg/
https://svilengrad.nit.bg/
mailto:obshtina@svilengrad.com?subject=TED
mailto:obshtina@svilengrad.com?subject=TED
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/dostavka-na-smetosbirashhi-mashini/
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/dostavka-na-smetosbirashhi-mashini/
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/dostavka-na-smetosbirashhi-mashini/
https://svilengrad.nit.bg/
mailto:obshtina@svilengrad.com?subject=TED
http://www.svilengrad.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 070 000.00

«Bolnitsa „Lozenets“» (Νοσοκομείο 
„Lozenets“) 831901901
 
Δ/νση: ul. Kozyak 1, Sofia 1407, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  content  _  id  =55  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena 
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29607218
Φαξ: +359 29624771
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  hq  @  uni  -  
hospital  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =55&  order  _  id  =155  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  lozenetz  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =55&  order  _  id  
=155

11/04/2018 - 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

http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155
mailto:hq@uni-hospital.government.bg?subject=TED
mailto:hq@uni-hospital.government.bg?subject=TED
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
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