
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  480 632.00

« „Chetvarta mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Sofiya“ EAD» (4ο Γενικό Νοσοκομείο 
Σόφιας) 000689047
Δ/νση: bul. „Makedoniya“ No. 38, Sofiya, 1606, 
Βουλγαρία 
Web: www  .4  mbal  .  bg  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Liliya Slavkova
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  4@  abv  .  bg  
Τηλέφωνο: +359 29532485-408
Φαξ: +359 28519211
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .4  mbal  .  bg  /%  d  0%  be  
%  d  0%  b  1%  d  1%89%  d  0%  b  5%  d  1%81%  d  1%82%  d  0  
%  b  2%  d  0%  b  5%  d  0%  bd  %  d  0%  b  8-%  d  0%  bf  
%  d  0%  be  %  d  1%80%  d  1%8  a  %  d  1%87%  d  0%  ba  
%  d  0%  b  8/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  www  .4  mbal  .  bg  /  
%  d  0%  be  
%  d  0%  b  1%  d  1%89%  d  0%  
b  5%  d  1%81%  d  1%82%  d  
0%  b  2%  d  0%  b  5%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  8-%  d  0%  bf  
%  d  0%  be  
%  d  1%80%  d  1%8  a  
%  d  1%87%  d  0%  ba  
%  d  0%  b  8/  

28/09/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  www  .4  mbal  .  bg  /  
%  d  0%  be  
%  d  0%  b  1%  d  1%89%  d  0%  b  
5%  d  1%81%  d  1%82%  d  0%  
b  2%  d  0%  b  5%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  8-%  d  0%  bf  
%  d  0%  be  
%  d  1%80%  d  1%8  a  
%  d  1%87%  d  0%  ba  
%  d  0%  b  8/  

1

https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://www.4mbal.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
mailto:mbal4@abv.bg?subject=TED
http://www.4mbal.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

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

2 «Προμήθεια εργαστηριακού, 
οπτικού και ακριβείας 
εξοπλισμού (εκτός από 
γυαλιά)»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  454 835.00

«Institut po elektrohimiya i energiyni sistemi — 
BAN» (Ινστιτούτο Ηλεκτροχημείας και 
Ενεργειακών Συστημάτων της Ακαδημίας 
Επιστημών της Βουλγαρίας) 000662089
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, blok 10, Sofiya, 
1113, Βουλγαρία 
Web: https://iees.bas.bg/bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Dimitar Dimitrov
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
dimidimitrov  @  iees  .  bas  .  bg  
Τηλέφωνο: +359 888547450
Φαξ: +359 28722543
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /25778  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
70723

28/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
0723

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

3
«Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  500 000.00

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

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Tsonka Nikolova 
Murdzheva
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
73554

28/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
3554

2

https://app.eop.bg/buyer/25778
https://app.eop.bg/today/73554
https://app.eop.bg/today/73554
https://app.eop.bg/today/73554
https://app.eop.bg/today/73554
http://www.bnb.bg/
https://app.eop.bg/today/70723
https://app.eop.bg/today/70723
https://app.eop.bg/today/70723
https://app.eop.bg/today/70723
mailto:dimidimitrov@iees.bas.bg?subject=TED
https://iees.bas.bg/bg


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Murdzheva  .  Ts  @  bnbank  .  org  
Τηλέφωνο: +359 291451807
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /11700  

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

4

«Προμήθεια  μερών αντλιών,
συμπιεστών, μηχανών ή 
κινητήρων»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  335 430.00

«„Akademika 2011“ EAD» (Οργανισμός 
διαχείρισης αθλητικών κέντρων) 201745141
Δ/νση: Geo Milev, studentsko obshtezhitie, bl. 3, 
vh. A, et. 1, Sofiya, 1111, Βουλγαρία 
Web: http  ://  academica  2011.  com  /  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nelina Stratieva
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
academica  _  sport  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /27887  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
75747

30/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
5747

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

 
5

«Προμήθεια  ηλεκτρικών 
αντλιών, φίλτρων και 
συσκευών που έχουν ειδικές
λειτουργίες»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  426 833.33

« Obshtina Stara Zagora» (Δήμος Stara Zagora)
000818022
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107, Stara 
Zagora, 6000, Βουλγαρία 
Web: www  .  starazagora  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Irena Veselinova 
Doncheva
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: irenava  1981@  abv  .  bg  
Τηλέφωνο: +359 42614806

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
74000

30/09/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
4000

3

https://app.eop.bg/today/74000
https://app.eop.bg/today/74000
https://app.eop.bg/today/74000
https://app.eop.bg/today/74000
mailto:irenava1981@abv.bg?subject=TED
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mailto:Murdzheva.Ts@bnbank.org?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φαξ: +359 42601540
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21609  

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

  6 «Προμήθεια  εργαστηριακού,
και οπτικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού ακριβείας (εκτός
από γυαλιά)»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  335 430.00

«Sofiyski universitet "Sv. Kliment Ohridski“» 
(Πανεπιστήμιο Σόφιας “Sv. Kliment Ohridski) 
000670680
Δ/νση: ulul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15, Sofiya, 
Βουλγαρία 
Web: https  ://  www  .  uni  -  sofia  .  bg  /  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Bistra Georgieva 
Petrova
Τηλέφωνο: +359 28464210
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  admin  .  uni  -  
sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1146  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
71183

02/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
1183
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.  

7 «Προμήθεια  φαρμακευτικών
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  1 586 055.37

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno
lechenie „Tsaritsa”» (Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο “Tsaritsa”)
831605806
Δ/νση: ul. „Byalo more“ No. 8, Sofia, 1527, 
Βουλγαρία 
Web: www  .  isul  .  eu  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rumyana Yordanova 
Doganova

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
68381

02/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
8381

4

https://app.eop.bg/today/68381
https://app.eop.bg/today/68381
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dogovori  @  isul  .  eu  
Τηλέφωνο: +359 29432106
Φαξ: +359 29432279
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1255  

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

8

«Προμήθεια  συσκευών 
κλιματισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  300 000.00

«Obshtina Varna» (Δήμος Varna)
000093442
Δ/νση: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43, Varna, 
9000, Βουλγαρία 
Web: www  .  varna  .  bg  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Mariela Cherkezova
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  varna  .  bg  
Τηλέφωνο: +359 820830
Φαξ: +359 820846
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21637  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
71185

05/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
1185
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.  

  9 «Προμήθεια εξοπλισμού 
ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, 
επικοινωνιών, τηλεπικοι-
νωνιών  και συναφούς 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  1 200 000.00

 
«„Metropoliten“ EAD» (Μετρό Σόφιας)
000632256
Δ/νση:  ul. „Knyaz Boris I“ No. 121, Sofia, 1000, 
Βουλγαρία
Web: https://metropolitan.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Margarita Georgieva
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
m  .  georgieva  @  metropolitan  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
72976

07/10/2020 23:59

 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
2976
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή : 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /18283  

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

  10 «Προμήθεια οχημάτων 
συμπίεσης απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  291 666.66

«Obshtina Svoge» (Δήμος Svoge) 000776502
Δ/νση: ul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 7, 
Svoge
2260, Βουλγαρία
Web: www.svoge.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Radkova 
Vutova
Τηλέφωνο: +359 72622124
Φαξ: +359 72622539
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d  .  vutova  @  svoge  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /2346  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
70180

08/10/2020 23:59

 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
0180

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

  11 «Προμήθεια τροφίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  444 755.00

«Obshtina Harmanli» (Δήμος Harmanli) 
000903939
Δ/νση: pl. „Vazrazhdane“ No. 1, Harmanli, 6450, 
Βουλγαρία 
Web:www  .  harmanli  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Krasen Krastev
Τηλέφωνο: +359 37382015
Φαξ: +359 37382525

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. Και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
75820

08/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
5820
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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: obshtina  @  harmanli  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /2343  

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

 12 «Προμήθεια επίπλων 
γραφείου, οικιακών 
συσκευών (εκτός από 
συσκευές φωτισμού) και 
προϊόντων καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  1 900 000.00 

«Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“» 
(Πανεπιστήμιο Σόφιας “Sv. Kliment Ohridski) 
000670680
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15, Sofia ,
1504, Βουλγαρία
Web: https://www.uni-sofia.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolina Valkanova
Τηλέφωνο: +359 29308259
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: nvalkanova  @  admin  .  uni  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1146  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
73825

09/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
3825

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

  13 «Προμήθεια μερών και 
εξαρτημάτων για αυτοκίνητα 
οχήματα και για τους 
κινητήρες τους»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN 659 800.00

«Tsentar za speshna meditsinska pomosht» 
(Κέντρο Επείγουσας  Ιατρικής Βοήθειας) 
121292046
Δ/νση: bul. „Vasil Levski“ No. 129, Sofia, 1202, 
Βουλγαρία
Web: www.csmp-sofia.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Glaven Schetovoditel
Τηλέφωνο: +359 29357235
Φαξ: +359 29835224

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
66154

09/10/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
6154

Γλώσσα που μπορεί να 

7

https://app.eop.bg/today/66154
https://app.eop.bg/today/66154
https://app.eop.bg/today/66154
https://app.eop.bg/today/66154
http://www.csmp-sofia.bg/
https://app.eop.bg/today/73825
https://app.eop.bg/today/73825
https://app.eop.bg/today/73825
https://app.eop.bg/today/73825
https://app.eop.bg/buyer/1146
mailto:nvalkanova@admin.uni-sofia.bg?subject=TED
https://www.uni-sofia.bg/
https://app.eop.bg/buyer/2343
mailto:obshtina@harmanli.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  contacts  @  csmp  -  
sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1189  

συνταχθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.  

14 «Προμήθεια  ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ 
ΦΠΑ): 
BGN  1 171 666.67

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno
lechenie „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκιμείο “Prof. d-r 
Stoyan Kirkovich“) 123535874
Δ/νση: ul. „General Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 
6000, Βουλγαρία 
Web: http://umbal-kirkovich.org/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Yovcho Petkov 
Yovchev
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i     elpodpis  @  umbal  -  
kirkovich  .  org   
Τηλέφωνο: +359 42605445
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /26803  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
74394

09/10/2020  00:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /7  
4394 

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