
 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
                                                                                             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 ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 202 075.00 

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan 
Avdzhiyski/Diana Todorova
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
otdel  .  opd  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  sveta  -  anna  .  eu  /  OP  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  OP  .  html  

 13/11/2018 - 16:15

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.  

2 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
«Voennomeditsinska akademiya» 
(Στρατιωτική Ιατρική ακαδημία) 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 06/11/2018 - 16:30
 

1

http://www.sveta-anna.eu/OP.html
http://www.sveta-anna.eu/OP.html
http://www.sveta-anna.eu/OP.html
mailto:otdel.opd@abv.bg?subject=TED
http://www.sveta-anna.eu/
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  2 749 600.00

129000273
Δ/νση: ul. „Georgi Sofiyski“ No. 3,
Sofiya 1606, Βουλγαρία
Web: www.vma.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: inzh. Anna 
Krasteva
Τηλέφωνο: +359 29225388
Φαξ: +359 29526536
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
anna  .  krasteva  @  vma  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  vma  .  bg  /  bg  /  profile  -  na  -  
kupuvacha  /  

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
ftp  ://213.240.235.124/  Dost  
avka  ,%20  montaj  %20  i  
%20  vavejdane  %20  v  
%20  eks  %20  na  %20  spec  
%20  systemi  %20  za  %20  Ro  
%20  diagnostika  %20  po  
%202%20  obosobeni  
%20  pozicii  /  

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 ποικίλου εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  5 428 000.00

«Natsionalen osiguritelen institut» 
(Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Ασφάλισης)  121082521
Δ/νση: bul. „Aleksandar Stamboliyski“ 
No. 62—64 , Sofiya 1303 , Βουλγαρία
Web: www.noi.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Georgi 
Boyadzhiev
Τηλέφωνο: +359 29261060
Φαξ: +359 29261424
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
Georgi  .  Boyadzhiev  @  nssi  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  tenders  -  pub  -  
lic  .  nssi  .  bg  /  tp  /  hq  /_  layouts  /1  
5/  DocSetHome  .  aspx  ?  id  =  
%2  Ftp  %2  Fhq  
%2  F  2014%2  F  29-2018-  
1016-40-581

09/11/2018 - 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.  

2

https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2018-1016-40-581
https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2018-1016-40-581
https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2018-1016-40-581
mailto:Georgi.Boyadzhiev@nssi.bg?subject=TED
http://www.noi.bg/
ftp://213.240.235.124/Dostavka,%20montaj%20i%20vavejdane%20v%20eks%20na%20spec%20systemi%20za%20Ro%20diagnostika%20po%202%20obosobeni%20pozicii/
ftp://213.240.235.124/Dostavka,%20montaj%20i%20vavejdane%20v%20eks%20na%20spec%20systemi%20za%20Ro%20diagnostika%20po%202%20obosobeni%20pozicii/
ftp://213.240.235.124/Dostavka,%20montaj%20i%20vavejdane%20v%20eks%20na%20spec%20systemi%20za%20Ro%20diagnostika%20po%202%20obosobeni%20pozicii/
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
mailto:anna.krasteva@vma.bg?subject=TED
http://www.vma.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

https  ://  tenders  -  public  .  nssi  .  bg  /  tp  /  hq  

4 «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  291 600.00

«Agentsiya za sotsialno podpomagane» 
(Οργανισμός κοινωνικής βοήθειας ) 
121015056
 Δ/νση: ul. „Triaditsa“ No. 2,
Sofiya 1051:, Βουλγαρία
Web: 
http://www.asp.government.bg/web/guest

Αρμόδιος για πληροφορίες: Denitsa 
Kehayova
Τηλέφωνο: +359 28119608
Φαξ: +359 29861198
Ηλεκτρονικό Tταχυδρομείο: 
pno  3@  asp  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  asp  .  government  .  bg  /  web  /  guest  /  b  
udzetni  -  sredstva  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  asp  .  govern  -  
ment  .  bg  /  web  /  guest  /  budz  -  
etni  -  sred  -  
stva  /-/  procs  /  proc  _  view  ?  
_  pprocou  _  WAR  _  asp  _  cur  =  
1&_  pprocou  _  WAR  _  asp  _  pr  
ocuromentId  =2302&_  ppro  
cou  _  WAR  _  asp  _  delta  =10  

12/11/2018 - 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.  

5 «Προμήθεια διαγνωστικού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  141 666.65

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dots. Zhivko
Kisjovski i Petar Stanulov
Τηλέφωνο: +359 28464210

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  uni  -  sofi  -  
a  .  bg  /  index  .  php  /  bul  /  uni  -  
versitet  _  t  /  administraciya  /  ot  
del  _  obschestveni  _  por  _  chki  
/  profil  _  na  _  kupuvacha  /  pro  -  

07/11/2018 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

3

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri
https://www.uni-sofia.bg/
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2302&_pprocou_WAR_asp_delta=10
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2302&_pprocou_WAR_asp_delta=10
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2302&_pprocou_WAR_asp_delta=10
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva
mailto:pno3@asp.government.bg?subject=TED
http://www.asp.government.bg/web/guest
https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φαξ: +359 29460255
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
op  @  admin  .  uni  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  uni  -  
sofia  .  bg  /  index  .  php  /  bul  /  universitet  _  t  /  adminis  
traciya  /  otdel  _  obschestveni  _  por  _  chki  /  profil  _  
na  _  kupuvacha  /  proceduri  _  sled  _15_04_2016  
g

ceduri  _  sled  _15_04_2016  g  /  
otkriti  _  proceduri  

συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

6 «Προμήθεια εργαστηριακών 
αντιδραστήρων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  466 081.93

«Parva spetsializirana akushero-
ginekologichna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sveta Sofiya“ EAD» 
(Γυναικολογικό και Μαιευτικό Νοσοκομείο
„Sveta Sofiya“ EAD) 000689182
Δ/νση: ul. „Mihalaki Tashev“ No. 2,
Sofiya 1330 , Βουλγαρία
Web: www.1agb.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: 
M.Mihaylova
Τηλέφωνο: +359 24470245
Φαξ: +359 24470245
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 
m  .  mihaylova  @1  agb  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://1  agb  .  com  /  za  -  bolnicata  /  profil  -  
kupuvacha  /  поръчки  -2018-  г  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://1  agb  .  com  /  za  -  
bolnicata  /  profil  -  
kupuvacha  /  поръчки  -2018-  
г  /00830-2018-0006-  
лабораторни  -  реактиви  -  и  -  
консумативи  /  

12/11/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

4

http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/00830-2018-0006-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/
http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/00830-2018-0006-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/
http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/00830-2018-0006-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/
http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/
http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/
mailto:m.mihaylova@1agb.com?subject=TED
http://www.1agb.com/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g
mailto:op@admin.uni-sofia.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων »

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  446 843.50

«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: Rumyana 
Nanovska, Polina Hristova 
Τηλέφωνο: +359 68667250
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  /00732-2018-0012.  htm  

08/11/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

8 «Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  360 000.00

«Sofiya Teh Park - AD»  (Τεχνολογικό 
Πάρκο Σόφιας) 202099976
Δ/νση: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 
111Zh, et. 2, Sofiya1784 , Βουλγαρία
Web: www.sofiatech.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες:Iliana 
Grozdanova
Τηλέφωνο: +359 889900634
Φαξ: +359 24472898
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
office  @  sofiatech  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  sofiatech  .  bg  /  tenders  /  
2018-  micronanolab  -2/  

08/11/2018 - 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 

5

http://sofiatech.bg/tenders/2018-micronanolab-2/
http://sofiatech.bg/tenders/2018-micronanolab-2/
mailto:office@sofiatech.bg?subject=TED
http://www.sofiatech.bg/
http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0012.htm
http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0012.htm
http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
mailto:mbal_lovech@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-lovech.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  sofiatech  .  bg  /  tenders  /  

βουλγαρικά.  

9 «Προμήθεια προϊόντων καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  730 491.07

«Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna 
agentsiya - Voenni klubove i voenno 
pochivno delo» (Διεύθυνση Συλλόγων 
Στρατιωτικών και Κέντρων Αναψυχής 
τους) 129008829
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 7,
Sofiya 1000, Βουλγαρία
Web: www.militaryclubs.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nadya 
Petrova
Τηλέφωνο: +359 29221767
Φαξ: +359 29810731
Ηλεκτρονικό 
Tαχυδρομείο: n  _  petrova  @  militaryclubs  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  militaryclubs  .  bg  /  node  /24  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://militaryclubs.bg/nod
e/1177

12/11/2018 - 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.  

10 «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 595 061.82

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa 
za aktivno lechenie „Kanev“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο „Kanev“ 
AD) 117505556
Δ/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 2,
Ruse7002 , Βουλγαρία
Web: http://mbal.rousse.bg

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  .  rousse  .  bg  
//  bg  /  nov  -  profil  -  na  -  kupu  -  
vacha  /  umbal  -  kanev  -  ob  -  

05/11/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

6

http://www.mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki/413-2018-09-27-06-23-15.html
http://www.mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki/413-2018-09-27-06-23-15.html
http://mbal.rousse.bg/
http://militaryclubs.bg/node/1177
http://militaryclubs.bg/node/1177
http://militaryclubs.bg/node/24
mailto:n_petrova@militaryclubs.bg?subject=TED
http://www.militaryclubs.bg/
http://sofiatech.bg/tenders/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Azize 
Madanova
Τηλέφωνο: +359 82887329
Φαξ: +359 82887248
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
op  @  hospitalruse  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  mbal  .  rousse  .  bg  /  bg  /  nov  -  profil  -  na  -  
kupuvacha  .  html  

schestveni  -  poruchki  /413-  
2018-09-27-06-23-15.  html  

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  

11
« Προμήθεια διαγνωστικού συστήματος
ακτίνων Χ»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  950 000.00

«MBAL - Targovishte AD» (Γενικό Νο-
σοκομείο Targovishte AD ) 125501290
Δ/νση: kv. „Zapad“ , Targovishte 7700, 
Βουλγαρία
Web:  http://zop.mbaltg-op.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay 
Stoychev
Τηλέφωνο: +359 601-68511
Φαξ: +359 601-64864
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  trg  @  -  
mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  mbaltg  -  op  .  com  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  zop  .  mbaltg  -  op  .  com  /  

05/11/2018 - 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. 

12 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών »
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  648 365.00

«MBAL „ Mezdra“ EOOD» (Γενικό Νο-
σοκομείο „ Mezdra“ EOOD) 106512909
Δ/νση: ul. „Yanko Sakazov“ No. 33, 
Mezdra 3100, Βουλγαρία
Web: www  .  mbal  -  mezdra  .  com  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

05/11/2018 - 15:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 

7

http://www.mbal-mezdra.com/
http://zop.mbaltg-op.com/
http://zop.mbaltg-op.com/
mailto:mbal_trg@mail.bg?subject=TED
mailto:mbal_trg@mail.bg?subject=TED
http://zop.mbaltg-op.com/
http://www.mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki/413-2018-09-27-06-23-15.html
http://www.mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki/413-2018-09-27-06-23-15.html
http://mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha.html
http://mbal.rousse.bg/bg/nov-profil-na-kupuvacha.html
mailto:op@hospitalruse.org?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariya 
Bozhidarova
Τηλέφωνο: +359 877753051
Φαξ: +359 91092600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
www  .  mbalmz  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
www  .//  sop  .  bg  /  mbal  -  mezdra  -308/  

www  .  sop  .  bg  /  mbal  -  mezdra  -  
308

διεύθυνση.

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

13 «Εργασίες σε επιφάνεια 
οδοστρώματος» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 240 000.00

«Obshtina Chirpan» (Δήμος Chirpan)  
000810086
Δ/νση: pl. „Saedinenie“ No. 1,
Chirpan 6200 , Βουλγαρία
Web:  www.chirpan.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya 
Staykova
Τηλέφωνο: +359 41699646
Φαξ: +359 41696238
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
kmet  @  chirpan  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://92.247.126.180/  ProcCenter  4/  ZopVie  
w  .  aspx  ?  DosieID  =126  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://92.247.126.180/  Proc  
Center  4/  ZopView  .  aspx  ?  
DosieID  =126  

09/11/2018 - 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.  

14 «Εργασίες σε επιφάνεια 
οδοστρώματος» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 

«Obshtina Lom» (Δήμος Lom)  000320840
Δ/νση: ul. „Dunavska“ No. 12, Lom 3600, 
Βουλγαρία
Web:  www.lom.bg

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-

08/11/2018 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

8

http://www.lom.bg/
http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=126
http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=126
http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=126
http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=126
http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=126
mailto:kmet@chirpan.bg?subject=TED
http://www.chirpan.bg/
http://www.sop.bg/mbal-mezdra-308
http://www.sop.bg/mbal-mezdra-308
http://www./sop.bg/mbal-mezdra-308/
mailto:www.mbalmz@abv.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

BGN  833 333.33
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna 
Yordanova, Mariya Preslavova, Tsvetelina 
Mironova
Τηλέφωνο: +359 971-69138
Φαξ: +359 971-66026
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lom  .  munici  -  
pality  @  lom  .  egov  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγορα-
στή: http  ://  oalom  .  acstre  .  com  /  section  -19-  
profil  _  na  _  kupuvacha  .  html   

σμού (στη βουλγαρική) 
βλ. και: http  ://  e  -  
obp  .  eu  /  bp  /  Document  /  afa  11  
7  b  9-  ba  4  a  -4768-  af  1  f  -  
7  c  42031  e  795  b  

στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

15 «Κατασκευαστικές εργασίες»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  833 333.33

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: inzh. 
Taneva, gl.yurk. Milkova
Τηλέφωνο: +359 32656447
Φαξ: +359 32260398
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
smsti  _  op  @  dir  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20180927  ZYkx  706  
9435

01/11/2018 - 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.  

16 «Κατασκευαστικές εργασίες»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 

«Obshtina Blagoevgrad» (Δήμος 
Blagoevgrad) 000024695
Δ/νση: pl. „Georgi Izmirliev“ No. 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 

05/11/2018 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 

9

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180927ZYkx7069435
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180927ZYkx7069435
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180927ZYkx7069435
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index
mailto:smsti_op@dir.bg?subject=TED
http://www.plovdiv.bg/
http://e-obp.eu/bp/Document/afa117b9-ba4a-4768-af1f-7c42031e795b
http://e-obp.eu/bp/Document/afa117b9-ba4a-4768-af1f-7c42031e795b
http://e-obp.eu/bp/Document/afa117b9-ba4a-4768-af1f-7c42031e795b
http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html
http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html
mailto:lom.municipality@lom.egov.bg?subject=TED
mailto:lom.municipality@lom.egov.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

BGN  297 712.87 1,Blagoevgrad 2700 , Βουλγαρία
Web: www.blgmun.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Iva 
Tsvetanova — Nachalnik — otdel OP
Τηλέφωνο: +359 73867714
Φαξ: +359 73884451
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
itsvetanova  @  blgmun  .  com  
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή:
 https  ://  blagoevgrad  .  imeon  .  bg  /  frmAOP  .  aspx  
?  FmPCYiznRKI  %3  d  =  i  1  MM  2  N  45  Aeg  %3  d  

στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  blagoevgrad  .  imeon  
.  bg  /  frmAOP  .  aspx  ?  FmP  -  
CYiznRKI  %3  d  =  i  1  M  -  
M  2  N  45  Aeg  %3  d  

πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

17 «Ππρομήθεια προκατασκευασμένων 
κτηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  333 333.33

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena 
Karamanova — Νομική Σύμβουλος
Τηλέφωνο: +359 32656800
Φαξ: +359 660571
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
todor  _  todorov  @  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  plovdiv  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20181001  rHvf  7084  
523

12/11/2018 - 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.  

«Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
«Obshtina Kuklen» (Δήμος Kuklen) 
115631816

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 01/11/2018 - 17:00
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http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181001rHvf7084523
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181001rHvf7084523
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181001rHvf7084523
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index
mailto:todor_todorov@plovdiv.bg?subject=TED
http://www.plovdiv.bg/
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=i1MM2N45Aeg%3D
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=i1MM2N45Aeg%3D
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=i1MM2N45Aeg%3D
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=i1MM2N45Aeg%3D
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=i1MM2N45Aeg%3D
mailto:itsvetanova@blgmun.com?subject=TED
http://www.blgmun.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18 απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

Δ/νση: ul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 
43, Kuklen 4101, Βουλγαρία
Web: www.kuklen.org
Αρμόδιος για πληροφορίες: g-n Petar 
Georgiev, g-zha Nedyalka Georgieva
Τηλέφωνο: +359 31152120
Φαξ: +359 31152065
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
kmet  @  kuklen  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  buyers  -  profile  .  kuklen  .  org  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20180727  
qWcC  621507  

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  buyers  -  pro  -  
file  .  kuklen  .  org  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20180727  qWcC  6  
21507

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

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφο-
ρές ή οι αιτήσεις συμμε-
τοχής: μόνο βουλγαρι-
κά.  
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http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727qWcC621507
mailto:kmet@kuklen.org?subject=TED
http://www.kuklen.org/
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