
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 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  μη χημικών 
ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών μιας χρήσεως και 
αιματολογικών αναλώσιμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  969 516.99

«„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 
„Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD» 
(Γενικό Νοσοκομείο „Εθνικό Καρδιολογικό 
Νοσοκομείο“)  121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia 1309, Βουλγαρία
Web: www  .  hearthospital  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Evstatieva
Τηλέφωνο: +359 29217131
Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
hearthospital  _  op  .  nkb  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  procurement  .  hearthospital  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  procurement  .  -  
hearthospital  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20200218  rwQV  17  
44250

31/03/2020 - 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.  

1

http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200218rwQV1744250
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200218rwQV1744250
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200218rwQV1744250
mailto:hearthospital_op.nkb@abv.bg?subject=TED
http://www.hearthospital.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

  2 «Προμήθεια  ειδών 
καθαρισμού και στίλβωσης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  591 227.73

«„UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD» 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο „N. I. Pirogov“ EAD) 
130345786
Δ/νση: bul. „Totleben“ No. 21, Sofia 1606, Βουλγαρία
Web: www.pirogov.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Hristina Lekova
Τηλέφωνο: +359 29154507
Φαξ: +359 29516268
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  op  @  pirogov  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  pirogov  .  nit  .  bg  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

01/04/2020  - 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.  

  3 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  813 608.21

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Yoana Nenkova
Τηλέφωνο: +359 878132950
Φαξ: +359 62622487 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zoponkovt  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  onkologyvt  .  com  /  procurments  /0403202  
0-2/

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  onkologyvt  .  c  
om  /  procurments  /0403202  
0-2/

09/04/2020 - 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.  

2

http://www.onkologyvt.com/procurments/04032020-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/04032020-2/
https://pirogov.nit.bg/
http://www.onkologyvt.com/procurments/04032020-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/04032020-2/
http://www.onkologyvt.com/procurments/04032020-2/
mailto:zoponkovt@abv.bg?subject=TED
http://www.onkologyvt.com/
https://pirogov.nit.bg/
mailto:op@pirogov.bg?subject=TED
http://www.pirogov.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   4 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  934 282.67

«„Spetsializirana bolnitsa po akusherstvo i 
ginekologiya za aktivno lechenie „Prof. d-r Dimitar 
stamatov“ — Varna“ EOOD» (Ειδικό Μαιευτικό και 
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  =20200304  pMIq  45236  
5

14/04/2020 - 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.  

  5 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  469 395.00

«„MBAL „D-r Nikola Vasiliev“ AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο  „D-r Nikola Vasiliev“ AD) 109080582
Δ/νση: pl. „17-i yanuari“ No. 1, Kyustendil 2500, 
Βουλγαρία
Web: www.mbalkn.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyko Georgiev
Τηλέφωνο: +359 878470893
Φαξ: +359 35978550231
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  kn  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalkn  .  com  /  index  .  php  /  profil  -  na  -  
kupuvacha

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbalkn  .  com  
/  index  .  php  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  op  -  pr  

14/04/2020 - 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.  

3

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
mailto:mbal_kn@abv.bg?subject=TED
http://www.mbalkn.com/
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200304pMIq452365
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200304pMIq452365
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200304pMIq452365
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

   6 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  304 166.67

«MBAL „D-r Nikola Vasiliev“ AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο „D-r Nikola Vasiliev“)109080582
Δ/νση: pl. „17-tiya yanuari“ No. 1, Kyustendil 2500, 
Βουλγαρία
Web:  www.mbalkn.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Elka Doychinova
Τηλέφωνο: +359 898586139
Φαξ: +359 35978550231
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  kn  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  www  .  m  -  
balkn  .  com  /  index  .  php  /  profil  -  na  -  kupuvacha  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  mbalkn  .  com  
/  index  .  php  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  op  -  pr  

14/04/2020 - 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.

  7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 069 932.09

«„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po 
belodrobni bolesti „Sveta Sofiya“ EAD» (Ειδικό 
Πνευμονολογικό Νοσοκομείο „Sveta Sofia“ EAD) 
000664357
Δ/νση: bulbul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 19, Sofia
1431, Βουλγαρία 
Web: http  ://  mbalbb  -  sofia  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρμόδιος προμηθειών
Τηλέφωνο: +359 28054230
Φαξ: +359 28054344
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: belodrobna  _  sbal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalbb  -  sofia  .  com  /  profile  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  mbalbb  -  
sofia  .  com  /  profile  /  details  /  
128

15/04/2020 - 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.  

4

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/128
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/128
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/128
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/
mailto:belodrobna_sbal@abv.bg?subject=TED
http://mbalbb-sofia.com/
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
mailto:mbal_kn@abv.bg?subject=TED
http://www.mbalkn.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 696 403.48

«„MBAL — Samokov“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο 
— Samokov“ EOOD 000770086
Δ/νση: ul. „Makedonia“ No. 49, Samokov 2000, 
Βουλγαρία 
Web: mbal  _  samokov  @  abv  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Valentina Zafirova
Τηλέφωνο: +359 72289288
Φαξ: +359 72266068
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  samokov  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  mbal  -  
samokov  .  com  /  procurement  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  mbal  -  
samokov  .  com  /  procureme  
nt  .  html  

16/04/2020 - 17:00
 
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.  

  9 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών, φαρμακευτικών 
προϊόντων, και προϊόντων 
ατομικής περιποίησης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  800 000.00

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie (UMBAL) „Sveti Ivan Rilski“ EAD — 
Sofia» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveti 
Ivan Rilski“ EAD — Sofia) 000715054
Δ/νση: bul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 15, Sofia 1431, 
Βουλγαρία 
Web: www  .  rilski  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vesela Dineva
Τηλέφωνο: +359 29520879
Φαξ: +359 28519309
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  rilski  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  rilski  .  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/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  moderal  .  org  /  rilski  2  
/  ProfilePageDetails  /  rp  .  Pr  
ofileID  /703  

21/04/2020 - 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.  

5

http://moderal.org/rilski2/ProfilePageDetails/rp.ProfileID/703
http://moderal.org/rilski2/ProfilePageDetails/rp.ProfileID/703
http://moderal.org/rilski2/ProfilePageDetails/rp.ProfileID/703
https://rilski.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/
https://rilski.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/
https://rilski.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/
mailto:op@rilski.com?subject=TED
http://www.rilski.com/
http://www.mbal-samokov.com/procurement.html
http://www.mbal-samokov.com/procurement.html
http://www.mbal-samokov.com/procurement.html
http://www.mbal-samokov.com/procurement.html
http://www.mbal-samokov.com/procurement.html
mailto:mbal_samokov@abv.bg?subject=TED
mailto:mbal_samokov@abv.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  10 «Προμήθεια κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  210 000.00

 «„UMBAL „Sveti Georgi“ EAD, izpalnitelen 
direktor» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveti
Georgi“ EAD, Διεύθυνση) 115576405
Δ/νση:  bul. „Peshtersko shose“ No. 66, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία
Web: http://unihosp.com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Gergana Naldzhieva, 
Tencho Vasilev
Τηλέφωνο: +359 32602930
Φαξ: +359 32644058
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  unihosp  @  unihosp  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  unihosp  .  prozop  .  com  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20200226  PIum  64124  
98

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  unihosp  .  prozop  .  -  
com  /?  q  =  page  &  idd  =  in  -  
dex  &  porachkaid  =20200226  
PIum  6412498  

 21/04/2020 - 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.  

   11 «Προμήθεια ποικίλων ορ-
γάνων εκτιμήσεων ή δοκι-
μών»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  325 833.33

«Balgarski institut po metrologiya» (Υπηρεσία Με-
τρολογίας Βουλγαρίας) 175092070
Δ/νση: bul. „D-r G. M. Dimitrov“ No. 52B, Sofia 1040, 
Βουλγαρία
Web: www.bim.government.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Miroslav Naydenov
Τηλέφωνο: +359 29702746
Φαξ: +359 29702777
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
m  .  naydenov  @  bim  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  bim  .  government  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  porachki  -  po  -  zop  -  
2019/  otkriti  %20  proceduri  %202019/  dostavka  -  na  -  
etalonno  -  i  -  tehnologichno  -  oborudvane  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  bim  .  govern  
ment  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  
na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  
porachki  -  po  -  zop  -  
2020/  otkriti  -  
protseduri  /  dostavka  -  na  -  o  

21/04/2020 - 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.  

6

http://www.bim.government.bg/
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-o
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-o
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-o
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
mailto:m.naydenov@bim.government.bg?subject=TED
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200226PIum6412498
mailto:unihosp@unihosp.com?subject=TED
http://unihosp.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  12 «Προμήθεια ποικίλων ορ-
γάνων εκτιμήσεων ή δοκι-
μών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  383 333.33

«Balgarski institut po metrologiya» (Υπηρεσία Με-
τρολογίας Βουλγαρίας) 175092070
Δ/νση: bul. „D-r G. M. Dimitrov“ No. 52B, Sofia 1040, 
Βουλγαρία
Web: www.bim.government.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Miroslav Naydenov
Τηλέφωνο: +359 29702746
Φαξ: +359 29702777
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
m  .  naydenov  @  bim  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  bim  .  government  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  porachki  -  po  -  zop  -  
2019/  otkriti  %20  proceduri  %202019/  dostavka  -  na  -  
etalonno  -  i  -  tehnologichno  -  oborudvane  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  bim  .  govern  -  
ment  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  
na  -  kupuvacha  /  obsht  -  
estveni  -  porachki  -  po  -  zop  -  
2020/  otkriti  -  protsed  -  
uri  /  dostavka  -  na  

21/04/2020 - 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.  

   13 «Προμήθεια ποικίλων ορ-
γάνων εκτιμήσεων ή δοκι-
μών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  550 000.00

«Balgarski institut po metrologiya» (Υπηρεσία Με-
τρολογίας Βουλγαρίας) 175092070
Δ/νση: bul. „D-r G. M. Dimitrov“ No. 52B, Sofia 1040, 
Βουλγαρία
Web: www.bim.government.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Miroslav Naydenov
Τηλέφωνο: +359 29702746
Φαξ: +359 29702777
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
m  .  naydenov  @  bim  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  bim  .  government  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  porachki  -  po  -  zop  -  
2019/  otkriti  %20  proceduri  %202019/  dostavka  -  na  -  
etalonno  -  i  -  tehnologichno  -  oborudvane  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  bim  .  govern  -  
ment  .  bg  /  bg  /  view  /  profil  -  
na  -  kupuvacha  /  obsht  -  
estveni  -  porachki  -  po  -  zop  -  
2020/  otkriti  -  protsed  -  
uri  /  dostavka  -  na  -  

21/04/2020 - 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

https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na-
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
mailto:m.naydenov@bim.government.bg?subject=TED
http://www.bim.government.bg/
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-na
mailto:m.naydenov@bim.government.bg?subject=TED
http://www.bim.government.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  1 919 225.40

«Meditsinski institut — MVR» (Ιατρικό Ινστιτούτο - 
Υπουργείο Εσωτερικών) 129007218
Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Βουλγαρία
Web:  https://www.mvr.bg/mi

Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Momchilov
Τηλέφωνο: +359 9821548
Φαξ: +359 9821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
medinst  .23@  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  www  .  m  -  
vr  .  bg  /  mi  /  институтът  /  профил  -  на  -  
купувача  /  обществени  -  поръчки  -  открити  -  след  -  
15042016-  г  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  www  .  mvr  .  bg  /  aop  
/  dynamicProvider  68/0  bf  0  
806  f  -2504-48  e  5-8  d  9  a  -  
9778  f  1751648/  oftalmolog  

21/04/2020 - 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. 

  15 «Προμήθεια στύλων για 
υπέργειες γραμμές»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  237 600.00

«„Elektrorazpredelenie Sever“ AD» (Εταιρεία 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας «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 Tαχυδρομείο: ivaylo  .  kolev  @  energo  -  
pro  .  bg  
Διεύθυνση 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  
/  bg  /  Obshtestveni  -  por  -  
achki  -  po  -  obshtiya  -  red  -  na  -  
ZOP  /388/  Dostavka  -  na  -  
stomanotrabni  -  stalbove  -  
za
-
nujdite
-  na  -  Elektrorazpredelenie  -  
Sever  -  AD  

21/04/2020 - 18:00
 
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.  

8

https://www.mvr.bg/mi/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/%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%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-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15042016-%D0%B3
https://www.mvr.bg/mi/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/%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%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-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15042016-%D0%B3
https://www.mvr.bg/mi/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/%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%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-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15042016-%D0%B3
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/388/Dostavka-na-stomanotrabni-stalbove-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/388/Dostavka-na-stomanotrabni-stalbove-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/388/Dostavka-na-stomanotrabni-stalbove-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
mailto:ivaylo.kolev@energo-pro.bg?subject=TED
mailto:ivaylo.kolev@energo-pro.bg?subject=TED
https://www.erpsever.bg/
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/0bf0806f-2504-48e5-8d9a-9778f1751648/oftalmolog
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/0bf0806f-2504-48e5-8d9a-9778f1751648/oftalmolog
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/0bf0806f-2504-48e5-8d9a-9778f1751648/oftalmolog
mailto:medinst.23@mvr.bg?subject=TED
https://www.mvr.bg/mi


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  16 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

«„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD» (Εταιρεία 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας „ChEZ Bulgaria“ 
AD) 130277958
Δ/νση: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark
biznes tsentar, Sofia 1784, Βουλγαρία 
Web: www  .  cez  -  rp  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Pavlina Pavlova
Τηλέφωνο: +359 28958223
Φαξ: 359 28272171
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pavlina  .  pavlova  @  cez  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  platform  .  negometrix  .  com  /  PublishedTenders  .  
aspx  ?  tenderId  =146572&  companyId  =20808  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  platform  .  negometr  
ix  .  com  /  PublishedTenders  .  
aspx  ?  
tenderId  =146572&  compan  
yId  =20808  

21/04/2020 - 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.  

  17 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  381 798.30

«„MBAL „Sv. Ivan Rilski Gorna Oryahovitsa“ 
EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο „Sv. Ivan Rilski Gorna 
Oryahovitsa“)104512579
Δ/νση: Gorna Oryahovitsa, 5100, Βουλγαρία
Web: http://mbalgo.com/profil-na-
kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-
kupuvacha.html
Αρμόδιος για πληροφορίες: Kasim Mestan
Τηλέφωνο: +359 878746155
Φαξ: +359 61860120
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  mbal  _  go  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  mbalgo  .  com  /  profil  -  na  -  
kupuvachaobshtestveni  -  porachki  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /278-  dostavka  -  na  -  lekarstveni  -  produkti  -  i  -  
meditzinski  -  izdeliya  -  po  -3-  tri  -  obosobeni  -  pozitzii  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  mbalgo  .  com  /  profil  
-  na  -  kupuvachaobsht  -  
estveni  -  porachki  /  profil  -  
na  -  kupuvacha  /278-  
dostavka  -  na  -  lekarstveni  -  
produkti  -  i  -  meditzinski  -  
izdeliya  -  po  -3-  tri  -  
obosobeni  -  pozitzii  .  html  

22/04/2020 - 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.  

9

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=146572&companyId=20808
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=146572&companyId=20808
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/278-dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-meditzinski-izdeliya-po-3-tri-obosobeni-pozitzii.html
mailto:mbal_go@mail.bg?subject=TED
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha.html
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=146572&companyId=20808
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=146572&companyId=20808
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=146572&companyId=20808
mailto:pavlina.pavlova@cez.bg?subject=TED
http://www.cez-rp.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  18

«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 580.00

«MBAL „Lozenets“ EAD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Lozenets“ EAD) 205967328
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 ταχυδρομείο: hq  @  lozenetz  -  hospital  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
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  -  
hospital  .  bg  /  static  .  php  ?  
content  _  id  =55&  order  _  id  =1  
92

28/04/2020 - 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.  

  19 «Προμήθεια εξοπλισμού 
μετρολογικού ελέγχου» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  205 800.00

«Tehnicheski universitet — Sofia» (Τεχνικό Πανεπι-
στήμιο-Σόφια)  831917834
Δ/νση: bul. „Sv. Kliment Ohridski“ No. 8, ucheben 
blok 1, etazh 3, kabinet No. 1317, Sofia 1000, Βουλ-
γαρία
Web:  www  .  tu  -  sofia  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Donka Simeonova
Τηλέφωνο: +359 29653906
Φαξ: +359 28683215
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop  @  tu  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  https  ://  zop  .  tu  -  
sofia  .  bg  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  zop  .  tu  -  
sofia  .  bg  /  ZopProcedures  /  p  
review  /312  

08/05/2020 - 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.  

1

https://zop.tu-sofia.bg/
https://zop.tu-sofia.bg/
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/312
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/312
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/312
mailto:zop@tu-sofia.bg?subject=TED
http://www.tu-sofia.bg/
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=192
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=192
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=192
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
mailto:hq@lozenetz-hospital.bg?subject=TED
https://www.lozenetz-hospital.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  20 «Προμήθεια διαγνωστικών 
ουσιών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  886 595.52

«„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 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  
/  auction  /94/  

24/06/2020 - 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.  

1

http://zop.mbal.sliven.net/auction/94/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/94/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
http://www.mbal.sliven.net/

