
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 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  /  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 οχημάτων  
περισυλλογής απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  380 700.00

«Obshtina Kyustendil» (Δήμος Kyustendil) 
000261517 
Δ/νση: pl. „Velbazhd“ No. 1, Kyustendil
2500, Βουλγαρία
Web:  www.kustendil.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Alaykova-Sto-
eva
Τηλέφωνο: +359 78551026
Φαξ: +359 550815
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
ob  _  porachki  @  kustendil  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ht-
tps  ://  kustendil  .  imeon  .  bg  :4443/  frmAOP  .  aspx  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  kustendil  .  imeon  .  b  
g  :4443/  frmAOP  .  aspx  ?  
FmPCYiznRKI
%3  d  =  ATCuPFX  6  iqw  %3  d  

30/01/2020 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. 

   2 «Προμήθεια επίπλων γραφεί-
ου»
 

«Severoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP — gr. 
Shumen» (Βορειοανατολική Κρατική Επιχείρηση "DP
- Shumen) 201617412
Δ/νση: ul. „Petra“ No. 1, Shumen 9700, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 

30/01/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 

1

https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=ATCuPFX6iqw%3D
https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=ATCuPFX6iqw%3D
https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=ATCuPFX6iqw%3D
https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx
https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx
mailto:ob_porachki@kustendil.bg?subject=TED
http://www.kustendil.bg/
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

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  300 000.00

Web: www.sidp.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Neli Borisova, Atanaska 
Atanasova
Τηλέφωνο: +359 54833123
Φαξ: +359 54833123
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office  @  sidp  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  sidp  .  bg  /  proektirane  -  dostavka  -  montaj  -  mebeli  -  
2019/

διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  sidp  .  bg  /  proektiran  
e  -  dostavka  -  montaj  -  mebeli  -  
2019/

υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

   3 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 762 661.14

«MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ 
AD) 119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800, 
Βουλγαρία
Web:  www.mbal.sliven.net

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

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  zop  .  mbal  .  sliven  .  net  
/  auction  /86/  

30/01/2020 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.  

   4 «Προμήθεια 
κονσερβοποιημένων 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  990 000.00

«Darzhavna agentsiya „Darzhaven rezerv i 
voennovremenni zapasi“» (Κρατική Υπηρεσία 
κρατικών αποθεμάτων και αποθεμάτων πολέμου) 
831913661
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 3, Sofia 1000, Βουλγαρία 
Web: http  ://  www  .  statereserve  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. Και:

03/02/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

2

http://www.statereserve.bg/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/86/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/86/
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
http://www.mbal.sliven.net/
http://sidp.bg/proektirane-dostavka-montaj-mebeli-2019/
http://sidp.bg/proektirane-dostavka-montaj-mebeli-2019/
http://sidp.bg/proektirane-dostavka-montaj-mebeli-2019/
http://sidp.bg/proektirane-dostavka-montaj-mebeli-2019/
http://sidp.bg/proektirane-dostavka-montaj-mebeli-2019/
mailto:office@sidp.bg?subject=TED
http://www.sidp.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Radoslav Bozhkov
Τηλέφωνο: +359 29210259
Φαξ: +359 29877977
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rezerv  @  statereserve  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  statereserve  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshhestveni  -  porchki  /  p  -17-2019-  
dostavka  -  i  -  obnovyavane  -  na  -  konservirani  -  xranitelni  -  
produkti  /  

 
http  ://  www  .  statereserve  .  
bg  /  bg  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshhestveni  -  
porchki  /  p  -17-2019-  
dostavka  -  i  -  obnovyavane  -  
na  -  konservirani  -  xranitelni  -  
produkti  /  

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

  5 «Προμήθεια τεχνητών 
αρθρώσεων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 350 200.00

«Bolnitsa „Lozenets“» (Νοσοκομείο „Lozants“) 
831901901
Δ/νση: ul. „Kozyak“ No. 1,  Sofia 1407, Βουλγαρία
Web: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?
content_id=55
 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Bozhilova
Τηλέφωνο: +359 29607217
Φαξ: +359 29624771
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  hq  @  uni  -  
hospital  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  lozenetz  -  hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =55&  order  _  id  =189  

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  =189  

03/02/2020 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.  

  6
«Προμήθεια βιομηχανικού 
συστήματος τομογραφίας με 
ακτίνες “Χ” για εργαστήριο 
3D ψηφιοποίησης και 
μικροδομικής ανάλυσης» 

«Institut po informatsionni i komunikatsionni 
tehnologii pri BAN» (Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών της  “Βουλγαρικής Ακα-
δημίας Επιστημών”)  175905727

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

03/02/2020 17:30

3

http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189
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.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/p-17-2019-dostavka-i-obnovyavane-na-konservirani-xranitelni-produkti/
mailto:rezerv@statereserve.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  896 667.00

Δ/νση: ul. „Akad. Georgi Bonchev“, bl. 25A, Sofia 
1113, Βουλγαρία
Web:  www  .  iict  .  bas  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Ivan Georgiev
Τηλέφωνο: +359 29796611
Φαξ: +359 28707273
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zopiict  @  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  sop  .  bg  /  iict  .  bas  -739/#  h  

βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  iict  .  bas  -  
739/#  h  

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  επίπλων 
(περιλαμβανομένων  επίπλων 
γραφείου), οικιακών 
συσκευών (εκτός συσκευών 
φωτισμού) και προϊόντων 
καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  165 578.00

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Teodora Dimitrova-
Velcheva
Τηλέφωνο: +359 32656780
Φαξ: +359 32660571
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  
todor  _  todorov  @  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20191227  eHBw  9103  
178

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20191227  eHBw  91  
03178

04/02/2020 17:15
 
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.  

4

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191227eHBw9103178
mailto:todor_todorov@plovdiv.bg?subject=TED
http://www.plovdiv.bg/
https://sop.bg/iict.bas-739/#h
https://sop.bg/iict.bas-739/#h
https://sop.bg/iict.bas-739/#h
mailto:zopiict@bas.bg?subject=TED
http://www.iict.bas.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  648 613.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. 
d-r Paraskev Stoyanov“ AD»  (Γενικό Νοσοκομείο 
“Prof. d-r Paraskev Stoyanov” AD) 110503990
Δ/νση: ul. „Sayko Saev“ No. 27, Lovech 5500, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-lovech.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Rumyana Nanovska, 
Polina Hristova
Τηλέφωνο: +359 68603370
Φαξ: +359 68603371
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mbal  _  lovech  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  mbal  -  
lovech  .  com  /  proceduri  .  htm  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  -  lovech  .  -  
com  /00732-2019-0013.  htm  

06/02/2020 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 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  803 363.87

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Tutrakan“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο “Tutrakan“ 
EOOD) 118506069
Δ/νση:  ul. „Transmariska“ No. 101, Tutrakan 7600, 
Βουλγαρία
Web: https://www.mbaltutrakan.com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ana Petrova Τηλέφωνο:  
+359 86661938
Φαξ: +359 86660454
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mbal  _  tutrakan  @  abv  .  bg  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  mbaltutrakan  .  com  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  mbaltut  -  
rakan  .  com  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  

06/02/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

5
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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 ραδιοϊσοτόπων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 440 000.00

«Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie po onkologiya“ EAD» (Πανεπιστημιακό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο) 000662776
Δ/νση: ul. „Plovdimsko pole“ No. 6, Sofia 1756, 
Βουλγαρία
Web: www.sbaloncology.bg
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nataliya Karagjozova, 
Rositsa Hristova
Τηλέφωνο: +359 28076355
Φαξ: +359 28706321
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
nkaragyozova  @  sbaloncology  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  procurement  .  sbaloncology  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20200103  MIws  1690  
354

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  procurement  .  sbalo  
ncology  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20200103  MIws  1690  
354

07/02/2020 16:00
 
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.  

  11 «Προμήθεια συσσωρευτών »

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

«Stolichen avtotransport EAD» 
(Αστικές Συγκοινωνίες Πρωτευούσης) 121683408
Δ/νσηul. „Zhitnitsa“ No. 21, 
Sofia 11612, Βουλγαρία
Web: www  .  sofiabus  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stefka Dokovska
Τηλέφωνο: +359 29554132
Φαξ: +359 29554067
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 
dokovska  .  stefka  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sofiabus  .  nit  .  bg  /  proczeduri  -  po  -  
zop  /1072019  dnabzaiv  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sofiabus  .  nit  .  bg  /  pr  
oczeduri  -  po  -  
zop  /1072019  dnabzaiv  /  

11/02/2020 17:00
 
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.  

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 666.67

«Obshtina Sliven» (Δήμος Sliven)  000590654
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 1,
Sliven 8800, Βουλγαρία
Web: www.sliven.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Radina Hristova
Τηλέφωνο: +359 44611124
Φαξ: +359 44662350
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  g  _  tujarova  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  mun  .  sliven  .  bg  /  pk  /  

όστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  mun  .  sliven  .  bg  /  pk  
/1-00118-2020-001

13/02/2020 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.  

  13 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  301 200.00

«Bolnitsa „Lozenets“» (Νοσοκομείο „Lozants“) 
831901901
Δ/νση: ul. „Kozyak“ No. 1,  Sofia 1407, Βουλγαρία
Web: https://www.lozenetz-hospital.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Bozhilova
Τηλέφωνο: +359 29607217
Φαξ: +359 29624771
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  hq  @  uni  -  
hospital  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  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  -  
pital  .  bg  /  static  .  php  ?  con  -  
tent  _  id  =55&  order  _  id  =184  

14/02/2020 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.  

7
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  14 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  629 200.00

 «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Haskovo AD» (Γενικό Νοσοκομείο Haskovo) 
126529015
Δ/νση:  bul. „Saedinenie“ No. 49,
Haskovo 6300, Βουλγαρία
Web: http://www.mbalhaskovo.com/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Violeta Borislavova 
Yordanova & Krasimira Rumenova Nikolova
Τηλέφωνο: +359 38606777/+359 38606783
Φαξ: +359 38606722
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mbal  _  haskovo  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalhaskovo  .  com  /  index  .  php  ?  
module  =  contracts  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbalhaskovo  
.  com  /?  module  =  con  -  
tracts  &  action  =  details  &  id  =  
614

 17/02/2020 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.  

8
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