


 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 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 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  426 500.00

«Bolnitsa Lozenets» (Νοσοκομείο 
Lozenets) 831901901 
Δ/νση: ul. „Kozyak” No. 1, Sofiya
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  =163  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  lozenetz  -  hos  -  
pital  .  bg  /  static  .  php  ?  con  -  
tent  _  id  =55&  order  _  id  =163  

31/07/2018 - 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.  

1

http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163
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
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 αντιδραστήρων 
μικροβιολογικών εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  186 500.00

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: N. Vasileva
Τηλέφωνο: +359 32277607
Φαξ: +359 32674659
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  zop  @  mtb  -  
plovdiv  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  mtb  -  plovdiv  -635/  proceduri  -  
20-1-  zop  /  a  1-0003872.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  mtb  -  plovdiv  -  
635/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0003872.  html  

31/07/2018 - 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 «Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  871 666.00

«Obshtina Avren» (Δήμος Avren) 
000093378 
Δ/νση: ul. „Todor Noev“ No. 8, s. Avren
9135, Βουλγαρία
Web: www.avren.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Svetla 
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 0895-770408
Φαξ: +359 5106-2208
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
avren  .  eu  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

01/08/2018 - 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.  

2

http://www.avren.bg/
mailto:avren.eu@gmail.com?subject=TED
http://www.avren.bg/
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
mailto:zop@mtb-plovdiv.com?subject=TED
mailto:zop@mtb-plovdiv.com?subject=TED
http://www.mtb-plovdiv.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www  .  avren  .  bg  

4 «Κατασκευή και επισκευή οδικού 
δικτύου»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  3 000 000.00

«Obredi EOOD» (Δημοτική επιχείρηση 
του Δήμου Βάρνας) 000093442
 Δ/νση: ul. „Krali Marko” No. 3
Varna 9000, Βουλγαρία
Web: www  .  obredivarna  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nuray Basri
Τηλέφωνο: +359 52639383
Φαξ: +359 52639383
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
obredi  _  eood  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  obredivarna  .  bg  /?  page  _  id  =83  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  obredivarna  .  bg  /?  
page  _  id  =83  

02/08/2018 - 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.  

5 «Προμήθεια φαρμάκων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  309 366.22

«Ministerstvo na zdraveopazvaneto» 
(Υπουργείο Υγείας) 000695317
Δ/νση: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Sofiya 1000, Βουλγαρία
Web: https  ://  www  .  mh  .  government  .  bg  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya 
Mitkova
Τηλέφωνο: +359 29301-314
Φαξ: +359 29301-451
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
vmitkova  @  mh  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  mh  .  government  .  bg  /  bg  /  profil  -  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  mh  .  govern  -  
ment  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -  kupu  -  
vacha  /  protseduri  -  po  -  
zop  /  protseduri  -  po  -  reda  -  na  -  
zop  /  dostavka  -  na  -  radioakt  -  
ivni  -  lekarstveni  -  produkti  -  
prek  /  

02/08/2018 - 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.  

3

http://www.avren.bg/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
mailto:vmitkova@mh.government.bg?subject=TED
https://www.mh.government.bg/
http://obredivarna.bg/?page_id=83
http://obredivarna.bg/?page_id=83
http://obredivarna.bg/?page_id=83
mailto:obredi_eood@abv.bg?subject=TED
http://www.obredivarna.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

na  -  kupuvacha  /  protseduri  -  po  -  zop  /  protseduri  -  
po  -  reda  -  na  -  zop  /  dostavka  -  na  -  radioaktivni  -  
lekarstveni  -  produkti  -  prek  /  

6 «Έργα οδοποιίας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  5 522 068.51

«Obshtina Kavarna» (Δήμος Kavarna) 
000852697
Δ/νσηul. „Dobrotitsa” No. 26
Kavarna 9650, Βουλγαρία
Web: http://www.kavarna.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Svetlana 
Ivanova
Τηλέφωνο: +359 57081821
Φαξ: +359 57082246
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
obshtina  @  kavarna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  www  .  kavarna  .  bg  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshchestveni  -  porychki  -  
vyzlagani  -  chrez  -  protseduri  -  po  -  zop  /  ps  -03-  
2018-28-06-2018  g  -  otkrita  -  protsedura  -  s  -  
predmet  -  rekonstruktsiya  -  i  -  rekhabilitatsiya  -  
na  -  obshchinski  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  kavarna  .  bg  /  pro  
fil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshchestveni  -  
porychki  -  vyzlagani  -  chrez  -  
protseduri  -  po  -  zop  /  ps  -03-  
2018-28-06-2018  g  -  otkrita  -  
protsedura  -  s  -  predmet  -  
rekonstruktsiya  -  i  -  
rekhabilitatsiya  -  na  -  
obshchinski

02/08/2018 - 17:00
 
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.  

7 «Προμήθεια αντιδραστήρων 
μικροβιολογικών εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  238 650.00

«Bolnitsa Lozenets» (Νοσοκομείο 
Lozenets) 831901901 
Δ/νση: ul. „Kozyak” No. 1, Sofiya
1407, Βουλγαρία
Web: 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  -  hos  -  

02/08/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

4

http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=164
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-03-2018-28-06-2018g-otkrita-protsedura-s-predmet-rekonstruktsiya-i-rekhabilitatsiya-na-obshchinski
mailto:obshtina@kavarna.bg?subject=TED
http://www.kavarna.bg/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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  =164  

pital  .  bg  /  static  .  php  ?  con  -  
tent  _  id  =55&  order  _  id  =164  Γλώσσα που μπορεί να 

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

8 «Προμήθεια αντιδραστήρων 
μικροβιολογικών εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 005 114.14

«MBAL „D-r Ivan Seliminski — Sliven” 
AD» (Γενικό Νοσοκομείο «D-r Ivan 
Seliminski — Sliven» AD) 119502733
Δ/νση: gr. Sliven, bul. „Hristo Botev”  1, 
Sliven 8800, Βουλγαρία
Web: www.mbal.sliven.net

Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost 
Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  .  sl  @  iradeum  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  mbal  .  sliven  .  net  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  mbal  .  sliven  .  net  /  c  
urrent  /  

06/08/2018 - 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.  

9 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  376 908.00

«Obshtina Kozloduy» 
(Δήμος Kozloduy) 000193250
Δ/νση: ul. „Hristo Botev“ No. 13
Kozloduy 3320, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

15/08/2018 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

5

http://zop.mbal.sliven.net/current/
http://zop.mbal.sliven.net/current/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
http://www.mbal.sliven.net/
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=164
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=164
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=164
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=164
mailto:hq@uni-hospital.government.bg?subject=TED
mailto:hq@uni-hospital.government.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Web: www.kozloduy.bg 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Irena 
Kirilova
Τηλέφωνο: +359 97385865
Φαξ: +359 97380183
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
op  .  ob  .  kozloduy  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  profilnakupuvacha  .  com  /  Obshtin  
a  _  Kozloduy  

βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  profilnakupu  -  
vacha  .  com  /  Obshtina  _  Kozl  
oduy  ,12479  

στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

10 «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  280 667.94

«Meditsinski universitet — Plovdiv» 
(Ιατρικό Πανεπιστήμιο — Plovdiv) 
000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Plovdiv 4000, Βουλγαρία
Web: http://meduniversity-plovdiv.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Stefan 
Kostyanev  
Τηλέφωνο: +359 32602299
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
elena  .  slavova  @  mu  -  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestveni  -  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3834-00512-2018-  
0013 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestveni  
-  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3834-  
00512-2018-0013 

13/08/2018 - 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.  

6

http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
mailto:elena.slavova@mu-plovdiv.bg?subject=TED
http://meduniversity-plovdiv.bg/
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,12479
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,12479
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,12479
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy
mailto:op.ob.kozloduy@gmail.com?subject=TED
http://www.kozloduy.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11 «Προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης 
τραπεζογραμματίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  935 664.14

«Balgarska narodna banka» (Εθνική 
Τράπεζα της Βουλγαρίας) 000694037
Δ/νση: pl. „Knyaz Aleksandar I” No. 1
Sofiya 1000, Βουλγαρία
Web: www.bnb.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vladimir 
Dervenkov, Rosen Stefanov
Τηλέφωνο: +359 291451657/ +359 
291451438
Φαξ: +359 29508452
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
publicprocurement  @  bnbank  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  bnb  .  bg  /  AboutUs  /  AUPublicProc  
urements  /  AUPPList  /  PP  _01224-2018-  
0015_  BG  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: 
http  ://  www  .  bnb  .  bg  /  AboutU  
s  /  AUPublicProcurements  /  
AUPPList  /  PP  _01224-  
2018-0015_  BG  

07/08/2018 - 15:45

 
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 « Έργα οδοποιίας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 5 155 351.90

«Obshtina Strazhitsa»  (Δήμος Strazhitsa)
000133972
Δ/νση: ul. „Doncho Uzunov” No. 5
Strazhitsa 5150, Βουλγαρία
Web: http://strazhitsa.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Boryana Dobreva 
Τηλέφωνο: +359 61614309
Φαξ: +359 61612568

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://77.85.197.110/  procur  
ement  .  aspx  ?  
ProviderID  =  c  3104  f  20-  
121  d  -42  d  5-9  d  2  a  -  

10/08/2018 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 

7

http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671&Guid=a3235461-1588-45b3-9026-1465aee2d116
http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671&Guid=a3235461-1588-45b3-9026-1465aee2d116
http://strazhitsa.com/
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
mailto:publicprocurement@bnbank.org?subject=TED
http://www.bnb.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: strazhit-
sa  @  mbox  .  is  -  bg  .  net  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://77.85.197.110/  procurements  .  aspx  ?  
ProviderID  =  c  3104  f  20-121  d  -42  d  5-9  d  2  a  -  
e  27  dda  6  b  3671  

e  27  dda  6  b  3671&  Guid  =  a  32  
35461-1588-45  b  3-9026-  
1465  aee  2  d  116  

προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

13 «Επισκευή και συντήρηση ιατρικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβεί-
ας»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 1 177 344.16

«Voennomeditsinska akademiya» (Στρα-
τιωτική Ιατρική Ακαδημία) 129000273
Δ/νση: ul. „Georgi Sofiyski“ No. 3
Sofiya 1606 Βουλγαρία
Web: www.vma.bg 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Spaska 
Pesheva-Gozdareva 
Τηλέφωνο: +359 29225162
Φαξ: +259 29526536
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
pesheva  @  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/Abo
namentno%20tehnichesko
%20obsluzhvane%20s
%20vklyucheni%20trud
%20i%20rezervni
%20chasti%20na
%20meditsinski%20aparati
%20i%20sistemi
%20Siemens/

06/08/2018 - 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.  

14 «Προμήθεια οχημάτων περισυλλογής
απορριμμάτων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 300 000.00

«Obshtina Sevlievo» (Δήμος Sevlievo) 
000215889
Δ/νση: pl. „Svoboda“ No. 1
Sevlievo 5400, Βουλγαρία
Web:  www.sevlievo.bg

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  sevlievo  .  bg  /  bg  /  

09/08/2018 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

8

http://www.sevlievo.bg/bg/article/3120/mashina.html
http://www.sevlievo.bg/
ftp://213.240.235.124/Abonamentno%20tehnichesko%20obsluzhvane%20s%20vklyucheni%20trud%20i%20rezervni%20chasti%20na%20meditsinski%20aparati%20i%20sistemi%20Siemens/
ftp://213.240.235.124/Abonamentno%20tehnichesko%20obsluzhvane%20s%20vklyucheni%20trud%20i%20rezervni%20chasti%20na%20meditsinski%20aparati%20i%20sistemi%20Siemens/
ftp://213.240.235.124/Abonamentno%20tehnichesko%20obsluzhvane%20s%20vklyucheni%20trud%20i%20rezervni%20chasti%20na%20meditsinski%20aparati%20i%20sistemi%20Siemens/
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
mailto:pesheva@vma.bg?subject=TED
http://www.vma.bg/
http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671&Guid=a3235461-1588-45b3-9026-1465aee2d116
http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671&Guid=a3235461-1588-45b3-9026-1465aee2d116
http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671
http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671
http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671
mailto:strazhitsa@mbox.is-bg.net?subject=TED
mailto:strazhitsa@mbox.is-bg.net?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Rosen Nanev
Τηλέφωνο: +359 675396218
Φαξ: +359 67532773
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sevlievo  @  -  
sevlievo  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  www  .  sevlievo  .  bg  /  bg  /  article  /3120/  mas  
hina  .  html  

article  /3120/  mashina  .  html  
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

15 «Κατασκευαστικά έργα σε 
αυτοκινητοδρόμους και οδούς»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 905 589.08

«Obshtina Hisarya» (Δήμος Hisarya) 
000471671
Δ/νση: ul. „General Gurko“ No.14
Hisarya 4180, Βουλγαρία
Web: http  ://  hisar  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tsonka 
Voyvodinova 
Τηλέφωνο: +359 33762180-227
Φαξ: +359 33762030-227
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: obhisar  @  his  -  
ar  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  op  .  hisar  .  bg  /  index  .  php  /  процедури  -  
по  -  зоп   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-
σμού (στη βουλγαρική) 
βλ. και: http  ://  his  -  
ar  .  bg  /  hisar  /  

07/08/2018 - 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.  

16 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 683 504.27

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ 
AD» (Γενικό Νοσοκομείο «Prof. d-r 
Paraskev Stoyanov») 110503990

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

07/08/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

9

http://hisar.bg/hisar/
http://hisar.bg/hisar/
https://op.hisar.bg/index.php/%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
https://op.hisar.bg/index.php/%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
mailto:obhisar@hisar.bg?subject=TED
mailto:obhisar@hisar.bg?subject=TED
http://hisar.bg/
http://www.sevlievo.bg/bg/article/3120/mashina.html
http://www.sevlievo.bg/bg/article/3120/mashina.html
http://www.sevlievo.bg/bg/article/3120/mashina.html
mailto:sevlievo@sevlievo.bg?subject=TED
mailto:sevlievo@sevlievo.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/νση: ul. „Sayko Saev“ No. 27
Lovech 5500, Βουλγαρία 
Web: http://www.mbal-lovech.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Anka 
Georgieva 
Τηλέφωνο: +359 6860-3370
Φαξ: +359 6860-3371
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
mbal  _  lovech  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbal  -  lovech  .  com  /  proceduri  .  htm  

βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  mbal  -  
lovech  .  com  /00732-2018-  
0008.  htm  

στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

17 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 217 870.00

«Elektrorazpredelenie Sever AD» 
(Εταιρεία διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας «Elektrorazpredelenie Sever“ 
AD) 104518621
Δ/νση: rayon Vladislav „Varnenchik“, bul.
„Vladislav Varnenchik“ No. 258, kula G
Varna 9000, Βουλγαρία
Web: https://www.erpsever.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Ivaylo Kolev 
Τηλέφωνο: +359 52660869
Φαξ: +359 52660855
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
ivaylo  .  kolev  @  energo  -  pro  .  bg  
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή:  
https  ://  www  .  erpsever  .  bg  /  bg  /  Profil  -  na  -  
kupuvacha

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  erpsever  .  bg  /  b  
g  /  Obshtestveni  -  porachki  -  
po  -  obshtiya  -  red  -  na  -  
ZOP  /271/  Dostavka  -  na  -  
metalookisni  -  ventilni  -  ot  -  
vodi  -  sredno  -  naprejenie  -  na  -  
Elektrorazpredelenie  -  
Sever  -  AD  

09/08/2018 - 18:00
 
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

https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/271/Dostavka-na-metalookisni-ventilni-otvodi-sredno-naprejenie-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/271/Dostavka-na-metalookisni-ventilni-otvodi-sredno-naprejenie-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/271/Dostavka-na-metalookisni-ventilni-otvodi-sredno-naprejenie-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
mailto:ivaylo.kolev@energo-pro.bg?subject=TED
https://www.erpsever.bg/
http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0008.htm
http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0008.htm
http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0008.htm
http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
mailto:mbal_lovech@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-lovech.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18 «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  10 361 025.66

«Obshtina Ugarchin» (Δήμος Ugarchin) 
000291716 
Δ/νση: pl. „Svoboda” No. 1
Ugarchin 5580, Βουλγαρία 
Web: http://www.ugarchin.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariya 
Dinova 
Τηλέφωνο: +359 69312121
Φαξ: +359 69312014
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
obshtina  @  ugarchin  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  e  -  obp  .  eu  /  bp  /  Document  /  
%7  BD  9741  CB  0-0  D  94-4  DE  5-8549-  
819  B  43  E  38  A  9  D  %7  D  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  e  -  
obp  .  eu  /  bp  /  Document  /  
%7  BD  9741  CB  0-0  D  94-  
4  DE  5-8549-  
819  B  43  E  38  A  9  D  %7  D  

07/08/2018 - 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.  

19 «Κατασκευή, ανακατασκευή οδικού 
δικτύου στην περιοχή Stara Zagora»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  15 000 000.00

«Obshtina Stara Zagora » (Δήμος Stara 
Zagora ) 000818022

Δ/νση: bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora 6000, Βουλγαρία
Web: www.starazagora.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariya 
Boyanova 
Τηλέφωνο: +359 42614806/ +359 
42614813
Φαξ: +359 42259132
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  starazagora  .  bg  
/  bg  /  protseduri  -  po  -  zop  -  sled  -  
15-  april  -2016/  novo  -  
stroitelstvo  -  osnoven  -  re  -  
mont  -  rehabilitatsiya  -  rekon  -  
struktsiya  -  tekusht  -  remont  -  

06/08/2018 - 17:30
 
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.  

11

https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/novo-stroitelstvo-osnoven-remont-rehabilitatsiya-rekonstruktsiya-tekusht-remont-na-ulichnata-mrezha-obshtinskite-patishta-republikans
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/novo-stroitelstvo-osnoven-remont-rehabilitatsiya-rekonstruktsiya-tekusht-remont-na-ulichnata-mrezha-obshtinskite-patishta-republikans
http://www.starazagora.bg/
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD9741CB0-0D94-4DE5-8549-819B43E38A9D%7D
mailto:obshtina@ugarchin.com?subject=TED
http://www.ugarchin.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

m  .  boyanova  @  starazagora  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
https  ://  www  .  starazagora  .  bg  /  bg  /  protseduri  -  
po  -  zop  -  sled  -15-  april  -2016  

na  -  ulichnata  -  mrezha  -  obsht  -  
inskite  -  patishta  -  republik  -  
ans 

12

https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/novo-stroitelstvo-osnoven-remont-rehabilitatsiya-rekonstruktsiya-tekusht-remont-na-ulichnata-mrezha-obshtinskite-patishta-republikans
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/novo-stroitelstvo-osnoven-remont-rehabilitatsiya-rekonstruktsiya-tekusht-remont-na-ulichnata-mrezha-obshtinskite-patishta-republikans
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016
mailto:m.boyanova@starazagora.bg?subject=TED
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