
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ 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 πληροφοριακών 
περιβαλλοντικών 
συστημάτων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  436 750.00

«Ministerstvo na okolnata sreda i vodite» 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων) 000697371
Δ/νση: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 22, Sofia
1000, Βουλγαρία
Web: https://www.moew.government.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Aleksandar Vasilev 
Milichin
Τηλέφωνο: +359 29406690
Φαξ: +359 29807041
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
amilichin  @  moew  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1118  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  
/62839

25/05/2020  23:59
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση.
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
2839

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

https://app.eop.bg/buyer/1118
https://app.eop.bg/today/62839
https://app.eop.bg/today/62839
https://app.eop.bg/today/62839
https://app.eop.bg/today/62839
mailto:amilichin@moew.government.bg?subject=TED
https://www.moew.government.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   2 «Προμήθεια εργαστηριακού 
εξοπλισμού (οπτικού και 
ακριβείας εκτός από γυαλιά)»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  261 667.51

«Institut po polimeri — BAN» (Ινστιτούτο Πολυμε-
ρών – Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών) 000665295
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 103A, Sofia 1113, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  polymer  .  bas  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Pasheva
Τηλέφωνο: +359 887465352
Φαξ: +359 8700309
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop  @  polymer  .  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  polymer  .  bas  .  bg  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =343  Itemid  =24  
&  lang  =  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  polymer  .  bas  .  
bg  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  
=  article  &  id  =343  Itemid  =24  
&  lang  =  bg  

29/05/2020 - 17:30

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

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

  3 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  198 360.00

«UMBAL „Sveta Anna — Sofia“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Sofia-
Sofia”)  130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1,
Sofia 1750, Βουλγαρία 
Web: http://www.sveta-anna.eu/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski , 
Diana Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel  .  opd  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  bg  /  Profil  -  na  -  kupuvacha  _  p  35.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  TXT  /  OPtxt  -  
WEB  .  html  #  proc  /199  

03/06/2020 - 16:15
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

http://www.sveta-anna.eu/TXT/OPtxt-WEB.html#proc/199
http://www.sveta-anna.eu/TXT/OPtxt-WEB.html#proc/199
http://www.sveta-anna.eu/TXT/OPtxt-WEB.html#proc/199
http://www.sveta-anna.eu/bg/Profil-na-kupuvacha_p35.html
http://www.sveta-anna.eu/bg/Profil-na-kupuvacha_p35.html
mailto:otdel.opd@abv.bg?subject=TED
http://www.sveta-anna.eu/
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343Itemid=24&lang=bg
mailto:zop@polymer.bas.bg?subject=TED
http://www.polymer.bas.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  4 «Προμήθεια ειδών γραφείου»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 559 113.00

«UMBAL „Sveti Georgi“ EAD chrez izpalnitelniya 
direktor» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο„Sv. 
Georgi“) 115576405
Δ/νση: bul. „Peshtersko shose“ No. 66, Plovdiv 4002, 
Βουλγαρία 
Web: https://www.unihosp.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Karen Briyanov 
Dzhambazov &, d.m. g-n Rangel Hristozov
Τηλέφωνο: +359 32602974
Φαξ: +359 32644058
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: unihosp  @  unihosp  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  unihosp  .  prozop  .  com  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  unihosp  .  prozop  .  co  
m  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20200320  LhJX  65601  
87

03/06/2020 - 16:00

 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

   5 «Προμήθεια υπερυπολογιστή»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

«Natsionalen institut po meteorologiya i 
hidrologiya» (Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και 
Υδρολογίας) 000663814
Δ/νση: bul. Tsarigradsko shose No. 66, Sofia 1784, 
Βουλγαρία
Web:  www  .  meteo  .  bg   

Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Andrey Bogachev
Τηλέφωνο: +359 0885955899
Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andrey  .  bogatchev  @  me  -  
teo  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  stor  -  
m  .  cfd  .  meteo  .  bg  //  op  7/  eu  20200428  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  storm  .  cfd  .  meteo  .  bg  
//  op  7/  eu  20200428  

03/06/2020 - 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.

http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20200428
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20200428
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20200428
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20200428
mailto:andrey.bogatchev@meteo.bg?subject=TED
mailto:andrey.bogatchev@meteo.bg?subject=TED
http://www.meteo.bg/
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200320LhJX6560187
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200320LhJX6560187
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200320LhJX6560187
http://unihosp.prozop.com/
mailto:unihosp@unihosp.com?subject=TED
https://www.unihosp.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  6 «Προμήθεια επίπλων γραφεί-
ων, επιπλώσεων, οικιακών 
συσκευών (εκτός από συσκευ-
ές φωτισμού) και προϊόντων 
καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  293 010.40

«Glavna direktsiya „Granichna politsiya” (GDGP) - 
MVR » (Γενική Διεύθυνση Συνοριακής Αστυνομίας) 
129010125
Δ/νση: bul. „Knyaginya Mariya Luiza” No. 46, Sofia
1202, Βουλγαρία
Web: https://mvr.bg/gdgp

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ani Ilieva, Daniela Niko-
lova και Kameliya Vasileva
Τηλέφωνο: +359 29824447/ 29822317/ 29824343
Φαξ: +359 29885867
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nsgp  @  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  mvr  .  bg  /  gdgp  /  дирекцията  /  профил  -  на  -  
купувача  /  процедури  -  по  -  зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  от  -  
зоп  /  преглед  /  процедури  -  по  -  зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  
от  -  зоп  /2020-  офис  -  обзавеждане  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  mvr  .  bg  /  gdgp  /  ди  
рекцията  /  профил  -  на  -  
купувача  /  процедури  -  по  -  
зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  от  -  
зоп  /  преглед  /  процедури  -  
по  -  зоп  ---  чл  18-  ал  1-  т  1-13-  
от  -  зоп  /2020-  офис  -  
обзавеждане

03/06/2020 - 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.  

  7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 474 421.87

«MBAL „Sv. Panteleymon — Yambol“ AD » (Γενικό 
Νοσοκομείο „Sv. Panteleymon — Yambol“)128501598
Δ/νση: ul. „Panayot Hitov“ No. 30, Yambol 8600, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-yambol.net/

Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Panayot Dimanov
Τηλέφωνο: +359 46682204
Φαξ: +359 46620676
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  zop  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  mbal  -  
yambol  .  net  /  nsite  /2020/04/29/  доставка  -  на  -  
лекарствени  -  средства  -2020-2021/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  mbal  -  
yambol  .  net  /  nsite  /2020/04  
/29/  доставка  -  на  -  
лекарствени  -  средства  -  
2020-2021/

04/06/2020 - 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.  

https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
http://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
http://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
http://mbal-yambol.net/nsite/2020/04/29/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2020-2021/
mailto:mbal_zop@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-yambol.net/
https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%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/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%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---%D1%87%D0%BB18-%D0%B0%D0%BB1-%D1%821-13-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/2020-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
mailto:nsgp@mvr.bg?subject=TED
https://mvr.bg/gdgp


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  340 756.54

«Spetsializirana bolnitsa po akusherstvo i 
ginekologiya za aktivno lechenie „Prof. d-r Dimitar 
Stamatov“ — Varna“ EOOD» (Ειδικό Μαιευτικό & 
Γυναικολογικό Νοσοκομείο „Prof. d-r Dimitar 
Stamatov“ — Varna“ EOOD) 000090065
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 150, Varna 9000, 
Βουλγαρία 
Web: http://www.agvarna.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tatyana Hineva
Τηλέφωνο: +359 52613797
Φαξ: +359 52613797
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ag  _  varna  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  agvarna  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  index   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  op  .  agvarna  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20200423  XOrf  48291  
3

04/06/2020 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

   9 «Προμήθεια εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  750 000.00

«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: Tatyana Marinova 
Nemcheva 
Τηλέφωνο: +359 9696843 
Φαξ: +359 9692189
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t  .  nemcheva  @  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  
/62538

04/06/2020 - 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
2538.

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

https://app.eop.bg/buyer/2470
https://app.eop.bg/today/62538
https://app.eop.bg/today/62538
https://app.eop.bg/today/62538
https://app.eop.bg/today/62538
mailto:t.nemcheva@eso.bg?subject=TED
http://www.eso.bg/
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423XOrf482913
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423XOrf482913
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423XOrf482913
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index
mailto:ag_varna@abv.bg?subject=TED
http://www.agvarna.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  10 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 744 887.61 

 
«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na 
hematologichni zabolyavaniya“ EAD» (Ειδικό 
Αιματολογικό Νοσοκομείο) 200105779
Δ/νση:  ul. „Plovdivsko pole“ No. 6, Sofia 1756, 
Βουλγαρία
Web: http://hematology.bg/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Vladimir Iliev 
Τηλέφωνο: +359 24542114
Φαξ: +359 24542108
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
vladimir  .  iliev  @  hematology  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή 
https  ://  hematology  .  bg  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

 
04/06/2020 - 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  πακέτων 
λογισμικού και συστημάτων 
πληροφορικής»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  980 439.03

«Obshtina Byala» (Δήμος Byala)  000530493
Δ/νση: pl. „Ekzarh Yosif I“ No. 1, Byala 7100, 
Βουλγαρία
Web: http://byala.bg/home/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Minkova,  Denis 
Bratanov 
Τηλέφωνο: +359 81772020
Φαξ: +359 81774634
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  byala  .  rs  @  byala  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  byala  -  
rse  .  imeon  .  bg  :4443/  frmAOP  .  aspx  ?  hidemenu  =  y  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  byala  -  
rse  .  imeon  .  bg  :4443/  frmAO  
P  .  aspx  ?  FmPCYiznRKI  
%3  d  =  k  7  E  %2  bK  1  tKdS  4%3  d  

05/06/2020 - 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.  

https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y
https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y
https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=k7E%2BK1tKdS4%3D
https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=k7E%2BK1tKdS4%3D
https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=k7E%2BK1tKdS4%3D
mailto:byala.rs@byala.bg?subject=TED
http://byala.bg/home/
https://hematology.bg/
https://hematology.bg/
mailto:vladimir.iliev@hematology.bg?subject=TED
http://hematology.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  12 «Προμήθεια  εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  410 000.00

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova 
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d  .  dimitrova  @  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  
/63112

08/06/2020 - 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
3112.

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

  13 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  900 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta 
Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”)  
105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  vidin  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  www  .  mbal  -  
vidin  .  com  /?  action  =  public  _  procurements  #  obqvi  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  -  
vidin  .  com  /?  
action  =  public  _  procuremen  
ts  #  obqvi  

08/06/2020 - 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.  

https://app.eop.bg/buyer/2470
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
mailto:mbal_vidin@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-vidin.com/
https://app.eop.bg/today/63112
https://app.eop.bg/today/63112
https://app.eop.bg/today/63112
https://app.eop.bg/today/63112
mailto:d.dimitrova@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

 14 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  869 170.00

«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 Mariana Murdzheva
Τηλέφωνο: +359 32602321
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: intrel  @  meduniversity  -  
plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestveni  -  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3927-00512-2020-  
0009_  konsumativi  -  perimed  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestve  
ni  -  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3927  
-00512-2020-
0009_  konsumativi  -  
perimed

09/06/2020 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

  15 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  492 304.05

«MBAL Sv. Panteleymon-Yambol AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο “Sv. Panteleymon-Yambol”) 128501598
Δ/νση: ul. Panayot Hitov No. 30, Yambol 8600, 
Βουλγαρία 
Web: http://www.mbal-yambol.net/

Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Panayot Dimanov
Τηλέφωνο: +359 46682204
Φαξ: +359 46620676
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  zop  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  mbal  -  
yambol  .  net  /  nsite  /2020/05/05/1349/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  mbal  -  
yambol  .  net  /  nsite  /2020/05  
/05/1349/

10/06/2020 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

https://mbal-yambol.net/nsite/2020/05/05/1349/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/05/05/1349/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/05/05/1349/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/05/05/1349/
https://mbal-yambol.net/nsite/2020/05/05/1349/
mailto:mbal_zop@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-yambol.net/
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
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%B5/3927-00512-2020-0009_konsumativi-perimed
mailto:intrel@meduniversity-plovdiv.bg?subject=TED
mailto:intrel@meduniversity-plovdiv.bg?subject=TED
http://meduniversity-plovdiv.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  16 «Προμήθεια τουριστικού 
πλοίου που θα εξυπηρετεί τα 
παράκτια νερά της Μαύρης 
Θάλασσας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 300 000.00

«Obshtina Burgas» (Δήμος Burgas) 000056814
Δ/νση: ul. „Aleksandrovska“ No. 26, Burgas 8000, 
Βουλγαρία 
Web: https://www.burgas.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Georgieva
Τηλέφωνο: +359 907242
Φαξ: +359 841996
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: d  .  georgieva  @  burgas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /16058  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  
/63887

10/06/2020 - 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
3887.
Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  17 «Προμήθεια αναλώσιμων 
υλικών και αντιδραστηρίων 
για in vitro διαγνωστικές 
ιατρικές συσκευές»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 150 000.00

«Peta MBAL — Sofiya EAD» (5ο Γενικό Νοσοκομείο -
Sofia EAD) 000689061
Δ/νση: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A, Sofia
1233, Βουλγαρία
Web: http://www.5mbal-sofia.com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Rositsa Kirilova & 
Valentin Slavkov
Τηλέφωνο: +359 29268173
Φαξ: +359 28323054
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op  _  peta  _  mbal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .5  mbal  -  sofia  .  com  /%  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/#  proc  /  
200

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .5  mbal  -  
sofia  .  com  /%  D  0%  BF  
%  D  1%80%  D  0%  BE  
%  D  1%84%  D  0%  B  8%  D  0%  B  
B  -%  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/#  proc  /  
200

15/06/2020 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

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

https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
https://www.5mbal-sofia.com/%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/#proc/200
mailto:op_peta_mbal@abv.bg?subject=TED
http://www.5mbal-sofia.com/
https://app.eop.bg/today/63887
https://app.eop.bg/today/63887
https://app.eop.bg/today/63887
https://app.eop.bg/today/63887
https://app.eop.bg/buyer/16058
mailto:d.georgieva@burgas.bg?subject=TED
https://www.burgas.bg/



