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

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών σας.
Παρακαλούμε οι σχετικοί πίνακες να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες

αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην
ιστοσελίδα www  .  agora  .  mfa  .  gr  .  

Οι  ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά
περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους

του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1 «Προμήθεια υλικών 
γραφείου,  μηχανημάτων 
γραφείου και εξοπλισμού,  
εκτός από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, εκτυπωτές και 
έπιπλα»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  500 873.02

«Obshtina Plovdiv» (Δήμος Plovdiv 
(Φιλιππούπολης)) 000471504
Δ/νση: pl. „Stefan Stambolov“ No. 1, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία
Web: www.plovdiv.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Darina Delcheva 
Sharkova
Τηλέφωνο: +359 32656752
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d  _  sharkova  @  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /2353  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /68  
673

31/08/2020 23:59

 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6867  
3

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

1

https://app.eop.bg/today/68673
https://app.eop.bg/today/68673
https://app.eop.bg/today/68673
https://app.eop.bg/today/68673
https://app.eop.bg/buyer/2353
mailto:d_sharkova@plovdiv.bg?subject=TED
http://www.plovdiv.bg/
http://www.agora.mfa.gr/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 2 «Προμήθεια  ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  435 482.00

«Voennomeditsinska akademiya» (Στρατιωτική 
Ιατρική Ακαδημία)  129000273
Δ/νση: bul. „Georgi Sofiyski“ No. 3, Sofia 1606, 
Βουλγαρία
Web: www.vma.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Ivanova Krasteva
Τηλέφωνο: +359 29225388
Φαξ: +359 29526536
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anna  .  krasteva  @  vma  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1271  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /66  
483

03/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6648  
3

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

  3 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 2 254 305.93

«Kompleksen onkologichen tsentar — Veliko 
Tarnovo“ EOOD» (Συγκρότημα Ογκολογικού 
Κέντρου — Veliko Tarnovo“) 104524994
Δ/νση: ul. „Buzludzha“ No. 1, Veliko Tarnovo 5000, 
Βουλγαρία
Web: www  .  onkologyvt  .  com  

Αρμόδια για πληροφορίες: Yoana Dancheva Nenkova
Τηλέφωνο: +359 878132950
Φαξ: +359 62622487
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: op  @  varna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /11704  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /69  
626

 
05/09/2020 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6962  
6

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

2

https://app.eop.bg/today/69626
https://app.eop.bg/today/69626
https://app.eop.bg/today/69626
https://app.eop.bg/today/69626
https://app.eop.bg/buyer/11704
mailto:op@varna.bg?subject=TED
http://www.onkologyvt.com/
https://app.eop.bg/today/66483
https://app.eop.bg/today/66483
https://app.eop.bg/today/66483
https://app.eop.bg/today/66483
https://app.eop.bg/buyer/1271
mailto:anna.krasteva@vma.bg?subject=TED
http://www.vma.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   4 «Προμήθεια ηλεκτρολογικών 
υλικών και εξαρτημάτων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  510 000.00

«Elektroenergien sistemen operator EAD» 
(Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
EAD) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618, 
Βουλγαρία
Web:  www  .  eso  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Neli Slavchova Kostova

Τηλέφωνο: +359 29696841
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n  .  kostova  @  eso  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /2470  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /66  
861

08/09/2020 23:59

 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6686  
1

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

  5 «Προμήθεια τροφίμων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  602 716.00

«Obshtina Popovo» (Δήμος Popovo)  000875856 
Δ/νση: ul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 1, Popovo 
7800, Βουλγαρία
Web: http://www.popovo.bg/bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Todor Todorov
Τηλέφωνο: +359 60840234
Φαξ: +359 60840024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ob  _  porachki  @  popovo  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1257  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /70  
293

08/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7029  
3

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

3

https://app.eop.bg/today/70293
https://app.eop.bg/today/70293
https://app.eop.bg/today/70293
https://app.eop.bg/today/70293
https://app.eop.bg/buyer/1257
mailto:ob_porachki@popovo.bg?subject=TED
http://www.popovo.bg/bg/
https://app.eop.bg/today/66861
https://app.eop.bg/today/66861
https://app.eop.bg/today/66861
https://app.eop.bg/today/66861
https://app.eop.bg/buyer/2470
mailto:n.kostova@eso.bg?subject=TED
http://www.eso.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  6 «Προμήθεια φορητών 
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
πολυμηχανημάτων»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  680 000.00 

«Balgarski sporten totalizator DP» (Οργανισμός 
Αθλητικών Προγνώσεων Βουλγαρίας) 202766380 
Δ/νση: ul. „Haydushko izvorche“ No. 28, Sofia 1618, 
Βουλγαρία
Web: www  .  toto  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Ivanova 
Stoyanova
Τηλέφωνο: +359 28181823
Φαξ: +359 28181801
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d  .  stoyanova  @  toto  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /5625  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /70  
604

11/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7060  
4

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

  7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  500 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r 
Dimitar Pavlovich“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„D-r Dimitar Pavlovich“) 104509202
Δ/νση: ul. „Petar Angelov“ No. 18, Svishtov 5250, 
Βουλγαρία 
Web: http://www.mbal-svishtov.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Plamen Tsvetanov Pelov
Τηλέφωνο: +359 889221018
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op  @  svishtov  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /12737  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /70  
623

14/09/2020 00:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7062  
3

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

4

https://app.eop.bg/buyer/5625
https://app.eop.bg/today/70623
https://app.eop.bg/today/70623
https://app.eop.bg/today/70623
https://app.eop.bg/today/70623
https://app.eop.bg/buyer/12737
mailto:op@svishtov.bg?subject=TED
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https://app.eop.bg/today/70604
https://app.eop.bg/today/70604
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8 «Προμήθεια υλικών 
καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  224 716.00

 
«Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti» 
(Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σόφιας) 
129009938
Δ/νση:  ul. „Antim I-vi“ No. 5, Sofia 1303, Βουλγαρία
Web: www.mvr.bg/sdvr

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Vasil Hristov Vasilev
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  vhvasilev  .82@  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή : 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /26493  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /66  
112

15/09/2020 23:59

 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6611  
2

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

  9 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 496 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sv. 
Mina“ — Plovdiv“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Sv. Mina“ — Plovdiv“) 115531627
Δ/νση: ul. „Ivan Vazov“ No. 59, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία
Web: https://mbal1.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petar Hristov Petrov
Τηλέφωνο: +359 888934110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  
mbal  .  sveti  .  mina  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /18120  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /70  
080

17/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7008  
0

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

5

https://app.eop.bg/today/70080
https://app.eop.bg/today/70080
https://app.eop.bg/today/70080
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  10 «Προμήθεια τροφίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  297 600.00

«Spetsializirana bolnitsa za rehabilitatsiya — Vita“
EOOD» (Ειδικό Νοσοκομείο Αποκατάστασης— 
“Vita“) 112531538 
Δ/νση: ul. „Pushkin“ No. 2, Velingrad, Βουλγαρία 
Web: https://www.vita-velingrad.com/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Angel Haralambiev Peev
Τηλέφωνο: +359 889278967
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vita  _  velingrad  @  b  -  trust  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /26541  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοιχεία 
επί του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /71  
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Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7107  
1

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

6

https://app.eop.bg/today/71071
https://app.eop.bg/today/71071
https://app.eop.bg/today/71071
https://app.eop.bg/today/71071
https://app.eop.bg/buyer/26541
mailto:vita_velingrad@b-trust.org?subject=TED
https://www.vita-velingrad.com/

