
 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
                                                                                             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 ελκυστήρων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  391 740.00 

 «Uzhnotsentralno darzhavno 
predpriyatie- Smolyan, TP „DLS 
Trakiya“» (Νότιο-Κεντρική Κρατική 
Επιχείρηση-Smolyan, TP „DLS Trakiya“) 
2016195800225
Δ/νση:  bul obsht. Rakovski, Stryama 
4142,  obl. Plovdiv, Βουλγαρία
Web: www.ucdp-smolian.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dinko Ilchev
Τηλέφωνο: +359 885106225
Φαξ: +359 31532362
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
dlstrakia  @  ucdp  -  smolian  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  ucdp  -  
smolian  .  com  /  profil  /  public  _  contracts  _  fileslis  
t  .  php  ?  showmaster  =  view  1&  fk  _  id  =3421   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  ucdp  -  smolian  .  -  
com  /  profil  /  public  _  con  -  
tracts  _  fileslist  .  php  ?  show  -  
master  =  view  1&  fk  _  id  =342  
1 

 26/11/2019 - 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://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3421
mailto:dlstrakia@ucdp-smolian.com?subject=TED
http://www.ucdp-smolian.com/
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 απολυμαντικών και 
απορρυπαντικών για αποστείρωση»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  569 290.00

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa 
za aktivno lechenie „D-r Georgi 
Stranski“ EAD — Pleven» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
„D-r Georgi Stranski“ EAD — Pleven) 
114532352
Δ/νση: bul. „Georgi Kochev“ No. 8a, 
Pleven 5800, Βουλγαρία
Web: www.umbalpleven.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna 
Kovacheva 
Τηλέφωνο: +359 64886279 
Φαξ: +359 64886412 
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
aannaa  _@  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  umbalpleven  .  com  /00178-2019-0017-  
otkrita  -  protsedura  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  umbalpleven  .  com  /00  
178-2019-0017-  otkrita  -  
protsedura  /  

26/11/2019 - 15:00
 
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  ιατρικών συσκευών και 
αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 219 964.40

«UMBAL „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ 
AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
„Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD)  
123535874
Δ/νση: ul. „Gen. Stoletov“ No. 2, Stara 
Zagora 6000, Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Silvina 
Hristozova 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://umbal-kirkovich.org/

02/12/2019 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

2

http://umbal-kirkovich.org/
http://umbal-kirkovich.org/
http://umbalpleven.com/00178-2019-0017-otkrita-protsedura/
http://umbalpleven.com/00178-2019-0017-otkrita-protsedura/
http://umbalpleven.com/00178-2019-0017-otkrita-protsedura/
http://umbalpleven.com/00178-2019-0017-otkrita-protsedura/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τηλέφωνο: +359 42605443
Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbalad  _  sz  _  zop  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  umbal  -  kirkovich  .  org  /  
%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2%  D  
0%  BA  %  D  0%  B  0-%  D  0%  BD  %  D  0%  B  0-  
%  D  0%  BC  %  D  0%  B  5%  D  0%  B  4-  
%  D  0%  B  8%  D  0%  B  7%  D  0%  B  4%  D  0%  B  5%  D  
0%  BB  %  D  0%  B  8%  D  1%8  F  -%  D  0%  B  8-  
%  D  0%  BA  %  D  0%  BE  %  D  0%  BD  %  D  1%81-2/  

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

4 «Προμήθεια εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  630 000.00

«Izpalnitelna agentsiya po selektsiya i 
reproduktsiya v zhivotnovadstvoto» 
(Κτηνοτροφικός οργανισμός συλλογής και
αναπαραγωγής) 130925885
 Δ/νση: ul. „Bistrishko shose“ No. 26,  
Sofia 1756, Βουλγαρία
Web: www.iasrj.eu

Αρμόδιος για πληροφορίες: Yasen 
Borisov Maymunkov 
Τηλέφωνο: +359 9611329 
Φαξ: +359 9613386
Ηλεκτρονικό Tταχυδρομείο: 
g  .  yordanov  @  iasrj  .  eu  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  iasrj  .  eu  /  za  -  
nas  /  profil  -  na  -  kupuvacha  

29/11/2019 - 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.  

3
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mailto:mbalad_sz_zop@mail.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  iasrj  .  eu  /  za  -  nas  /  profil  -  na  -  
kupuvacha

5 «Προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων
και βιοπροϊόντων για εργαστήρια και 
κέντρα αίματος»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  450 801.61

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „D-r Bratan Shukerov“ AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο “D-r Bratan Shukerov“
AD) 120503871
Δ/νση:  bul. „Balgariya“ No. 2, Smolyan 
4700, Βουλγαρία
Web: http://mbalsmolyan.com/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nedyalka 
Staevska, Mariya Milkovska 
Τηλέφωνο:  +359 30162666 
Φαξ: +359 30162549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbalsmolyan  @  mbalsmolyan  .  com  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  mbalsmolyan  .  com  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  mbalsmolyan  .  com  
/?  q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20191024  PsiF  345  
0657 

03/12/2019 - 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.  

6 «Προμήθεια μετεωρολογικών 
οργάνων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  294 112.00

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

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

28/11/2019 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 

4
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Web: www.meteo.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Valeri 
Nikolov 
Τηλέφωνο: +359 24624508
Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 
valeri  .  nikolov  @  meteo  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  storm  .  cfd  .  meteo  .  bg  //  op  7/  eu  20191024  

http  ://  storm  .  cfd  .  meteo  .  bg  //  
op  7/  eu  20191024  

διεύθυνση.

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

7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων »

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  499 550.73

«Vtora MBAL — Sofia“ EAD» 
(2ο Γενικό Νοσοκομείο - Sofia) 000689022
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 120,  Sofia 
1202, Βουλγαρία
Web: https://www.vtorambal.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Blagovesta 
Velidolska 
Τηλέφωνο: +359 29158336
Φαξ: +359 29314024
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 
sekondmbal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  vtorambal  .  com  /  index  .  php  /  protz  
eduri  -  po  -  zop  /191-2019-10-11-07-48-31  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  vtorambal  .  -  
com  /  index  .  php  /  protzeduri  -  
po  -  zop  

10/12/2019 - 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 φαρμακευτικών 
προϊόντων »

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie na onkologichni zabolyavaniya 
„Prof.d-r Marin Mushmov“ EOOD»  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 

27/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 

5

https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop
https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop
https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop
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mailto:sekondmbal@abv.bg?subject=TED
https://www.vtorambal.com/
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20191024
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20191024
http://storm.cfd.meteo.bg/op7/eu20191024
mailto:valeri.nikolov@meteo.bg?subject=TED
http://www.meteo.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  472 581.11

(Ειδικό ογκολογικό νοσοκομείο „Prof.d-
r Marin Mushmov“ EOOD) 000693654
Δ/νση: bul. „Andrey Saharov“ No. 22,  
Sofia 1784, Βουλγαρία
Web: http://www.sbalozsofia.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Snezhana 
Zlatanova Hristova 
Τηλέφωνο: +359 29753950
Φαξ: +359 29753950
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  sbaloz  .  sofia  -  
grad  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  sbalozsofia  .  com  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20191014  
WhMZ  605913  

στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  sbalozsofia  .  com  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20191014  WhMZ  
605913

αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

9 «Προμήθεια  οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  217 850.00

«Stolichna obshtina» (Δήμος 
Πρωτευούσης) 000696327
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 33,  
Sofia  1000, Βουλγαρία
Web: https://www.sofia.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Diana 
Georgieva 
Τηλέφωνο: +359 29377313
Φαξ: +359 29377324
Ηλεκτρονικό 
Tαχυδρομείο: d  .  ivanova  @  sofia  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  platform  .  negometrix  
.  com  /  PublicBuyerProfile  /  P  
ublishedTenderInformation
.  aspx  ?  isPublicPro  -  
file  =  false  &  tenderId  =13239  
4&  tab  =&  page  =1&  search  -  

27/11/2019 - 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://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=132394&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=132394&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
mailto:d.ivanova@sofia.bg?subject=TED
https://www.sofia.bg/
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ605913
mailto:sbaloz.sofia-grad@mail.bg?subject=TED
mailto:sbaloz.sofia-grad@mail.bg?subject=TED
http://www.sbalozsofia.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  sofia  .  bg  /  municipality  -  sofia  -  
buyer  -  profile  

Param  =&  sortParam  =  Id  &  so  
rtDirection  =  False  

10 «Προμήθεια προϊόντων μυοκτονίας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  349 993.50

«Voennomeditsinska akademiya» 
(Στρατιωτική Ιατρική Σχολή) 129000273 
Δ/νση: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3,
Sofia 1606, Βουλγαρία
Web: www  .  vma  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stela 
Varbanova 
Τηλέφωνο: +359 29225866
Φαξ: +359 29225694
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mmm  @  vma  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://92.247.27.172/  direc  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://bit.ly/2KwUulQ

28/11/2019 - 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.  

11
« Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
ειδών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  258 171.00

«UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD» (Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  „N. I.
Pirogov“ EAD D ) 130345786 Δ/νση: bul. 
„Totleben“ No. 21, Sofia  1606, Βουλγα-
ρία
Web:  www.pirogov.eu

Αρμόδιος για πληροφορίες: Hristina 
Lekova 
Τηλέφωνο: +359 29154507 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

27/11/2019 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 

7

http://www.pirogov.eu/
http://92.247.27.172/direc/
https://pirogov.nit.bg/
http://bit.ly/2KwUulQ
mailto:mmm@vma.bg?subject=TED
http://www.vma.bg/
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=132394&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=132394&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φαξ: +359 29516268
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
op  @  pirogov  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ht-
tps  ://  pirogov  .  nit  .  bg  /  

προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

12 «Προμήθεια υγρών χρωματογραφικών 
συστημάτων»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  699 827.00

«Institut po organichna himiya s Tsentar 
po fitohimiya» (Ινστιτούτο Οργανικής Χη-
μείας και Κέντρο Φυτοχημείας) 000663668
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 9, de-
lovodstvo (staya 206), Sofia 1113, Βουλγα-
ρία
Web: http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  bg   

Αρμόδιος για πληροφορίες: prof. dhn 
Vladimir Dimitrov 
Τηλέφωνο: +359 29606112
Φαξ: +359 28700225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
office  @  orgchm  .  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  bg  /  obshtestveni  _  por  
achki  /  obsht  _  porachka  _  aparatura  _14_2019/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  bg  /  
obshtestveni  _  porachki  /  obs  
ht  _  porachka  _  aparatura  _14  
_2019/

02/12/2019 - 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 οχημάτων περισυλλογής 
απορριμμάτων» 

«Obshtina  Razgrad» (Δήμος Razgrad)  
000505910
Δ/νση: bul. „Beli Lom“ No. 37A, Razgrad 
7200, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 

02/12/2019 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 

8

http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_14_2019/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_14_2019/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_14_2019/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_14_2019/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_14_2019/
mailto:office@orgchm.bas.bg?subject=TED
http://www.orgchm.bas.bg/
https://pirogov.nit.bg/
https://pirogov.nit.bg/
mailto:op@pirogov.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  450 000.00

Web:  www.razgrad.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Kristina Kol-
eva i Nedim Tahirov
Τηλέφωνο: +359 84618171
Φαξ: +359 84660090
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: obshti-
na  @  razgrad  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  op  .  razgrad  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  in  -  
dex  &  porachkaid  =20191025  LoSC  4067103  

διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  razgrad  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20191025  LoSC  406  
7103

πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

14 «Προμήθεια οφθαλμολογικού 
εξοπλισμού» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 050 000.00

«Meditsinski universitet „Prof. d-r 
Paraskev Stoyanov“ — gr. Varna» 
(Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Βάρνα) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna
9002, Βουλγαρία
Web:  http://www.mu-varna.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena 
Paneva
Τηλέφωνο: +359 52677054
Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
epaneva  @  mu  -  varna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγορα-
στή: http  ://  mu  -  varna  .  bg  /  BG  /  CustomerPro  -  
file  /  Pages  /  ProceduresAll  .  aspx  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-
σμού (στη βουλγαρική) 
βλ. και: http  ://  mu  -  
varna  .  bg  /  BG  /  CustomerPro  -  
file  /  Pages  /  oftalmologichen  
-  microscope  .  aspx  

29/11/2019 - 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.  

9

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/oftalmologichen-microscope.aspx
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/oftalmologichen-microscope.aspx
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/oftalmologichen-microscope.aspx
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ProceduresAll.aspx
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ProceduresAll.aspx
mailto:epaneva@mu-varna.bg?subject=TED
http://www.mu-varna.bg/
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
mailto:obshtina@razgrad.bg?subject=TED
mailto:obshtina@razgrad.bg?subject=TED
http://www.razgrad.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 290 946.56

«UMBAL „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ 
AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ 
AD) 123535874
Δ/νση: ul. „Gen. Stoletov“ No. 2, Stara 
Zagora 6000, Βουλγαρία 
Web: http://umbal-kirkovich.org/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Silvina 
Hristozova
Τηλέφωνο: +359 42605443
Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
mbalad  _  sz  _  zop  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  umbal  -  kirkovich  .  org  /  
%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2%  D  
0%  BA  %  D  0%  B  0-%  D  0%  BD  %  D  0%  B  0-  
%  D  0%  BE  %  D  0%  B  1%  D  1%89-%  D  0%  B  8-  
%  D  0%  B  0%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  5%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  5%  D  
0%  B  7%  D  0%  B  8%  D  0%  BE  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  umbal  -  kirkovich  .  org  /  

03/12/2019 - 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.  

16 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

«Voennomeditsinska akademiya» 
(Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία) 
129000273
Δ/νση: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3,  
Sofia 1606, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 

05/12/2019 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται

10

http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE/
http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE/
http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE/
http://umbal-kirkovich.org/
mailto:mbalad_sz_zop@mail.bg?subject=TED
http://umbal-kirkovich.org/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 998 058.52

Web: www  .  vma  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Evelina 
Ilieva
Τηλέφωνο: +359 29225704
Φαξ: +359 29225694
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mms  @  vma  .  bg  
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή: 
http  ://92.247.27.172/  direc  /  

διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://bit.ly/2mP1UbT

στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

17 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  677 696.72

«Natsionalna mnogoprofilna transportna 
bolnitsa „Tsar Boris III“» (Εθνικό Γενικό 
Νοσοκομείο του Υπ. Μεταφορών Tsar 
Boris III“) 000662655
Δ/νση: bul. „Kn. Mariya Luiza“ No. 108,  
Sofia 1233, Βουλγαρία 
Web: www  .  nmtb  -  sofia  .  eu  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Latinka 
Petrova
Τηλέφωνο: +359 29322828
Φαξ: +359 29315138

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
lvp  .1974@  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  sop  .  bg  /  nmtb  -  sofia  -566  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  nmtb  -  sofia  -  
566/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0005636.  html  

04/12/2019 - 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

https://sop.bg/nmtb-sofia-566/proceduri-20-1-zop/a1-0005636.html
https://sop.bg/nmtb-sofia-566/proceduri-20-1-zop/a1-0005636.html
https://sop.bg/nmtb-sofia-566/proceduri-20-1-zop/a1-0005636.html
http://sop.bg/nmtb-sofia-566
mailto:lvp.1974@abv.bg?subject=TED
http://www.nmtb-sofia.eu/
http://bit.ly/2mP1UbT
http://92.247.27.172/direc/
mailto:mms@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

18 «Προμήθεια χημικών επεξεργασίας 
νερού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  280 000.00

«Vodosnabdyavane i kanalizatsiya — 
Varna“ OOD» (Υπηρεσία ύδρευσης και 
αποχέτευσης-Varna OOD) 103002253

Δ/νση: ul. „Prilep“ No. 33, Varna 9010, 
Βουλγαρία
Web: www.vikvarna.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Plamen 
Petrov, Liliya Georgieva
Τηλέφωνο: +359 887491639, +359 
52974270
Φαξ: +359 52500991
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
opvik  @  vikvarna  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://94.190.184.42/  ProcCenter  /  ZOP  /  Publi  
cRegisterList  ?  UnitID  =1  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://94.190.184.42/  Proc  -  
Center  /  ZopView  .  aspx  ?  
DosieID  =340  

13/12/2019 – 17:00
 
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.  

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

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 549 212.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Natsionalna kardiologichna 
bolnitsa“ EAD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο“ EAD) 
121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia
1309, Βουλγαρία
Web: www  .  hearthospital  .  bg  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Y. 
Nedelcheva
Τηλέφωνο: +359 29217142

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  procurement  .  hearthos  
pital  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20180703  firE  12317  
96

20/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

12

http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180703firE1231796
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180703firE1231796
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180703firE1231796
http://www.hearthospital.bg/
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=340
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=340
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=340
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
mailto:opvik@vikvarna.com?subject=TED
http://www.vikvarna.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
hearthospital  _  op  .  nkb  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  procurement  .  hearthospital  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  

20 «Προμήθεια παρασιτοκτόνων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  223 109.00

«Darzhavno predpriyatie „Kabiyuk“» 
(Κρατική εταιρεία „Kabiyuk“) 127512595

Δ/νση: kv. Makak, s. Konjovets, 
gr. Shumen 9700, Βουλγαρία
Web: www  .  kabiuk  _  ofis  @  abv  .  bg  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zhelyazka 
Stoykova Kostadinova 
Τηλέφωνο: +359 54801050, +359 
899118949
Φαξ: +359 54801060
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
jeliazka  _  kostadinova  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  kabiuk  .  net  /  bg  /  buyer  -  profile  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

10/12/2019 - 16:45
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

21 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  296 864.00

«Universitetska spetsializirana bolnitsa 
za aktivno lechenie po onkologiya“ EAD, 
gr. Sofia» (Ειδικό ογκολογικό 
νοσοκομείο-Sofia EAD) 000662776

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

03/12/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

13

http://kabiuk.net/bg/buyer-profile
http://www.kabiuk.net/
mailto:jeliazka_kostadinova@abv.bg?subject=TED
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index
mailto:hearthospital_op.nkb@abv.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/νση: ul. „Plovdivsko shose“ No. 6,
Sofia 1576, Βουλγαρία
Web: http://sbaloncology.bg/index.php/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  

http  ://  procurement  .  sbalonc  
ology  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20191029  mWfU  162  
1754

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

22 «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 345 307.52

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Blagoevgrad“ AD» (Γενικό 
Νοσοκομείο-Blagoevgrad AD) 
101505152

Δ/νση: ul. „Slavyanska“ No. 60,  
Blagoevgrad 2700, Βουλγαρία
Web: www.mbalblagoevgrad.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r O. Mitev,
I. Solachka
Τηλέφωνο: +359 879535225
Φαξ: +359 73884129
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mbal  _  bl  @  abv  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
www.mbalblagoevgrad.co
m/нови

29/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

14

mailto:mbal_bl@abv.bg
http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://www.mbalblagoevgrad.com/
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191029mWfU1621754
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191029mWfU1621754
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191029mWfU1621754
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index
mailto:nkaragyozova@sbaloncology.bg?subject=TED
http://sbaloncology.bg/index.php/bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
www  .  mbalblagoevgrad  .  com  /  нови  

23 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  475 000.00

«Vtora spetsializirana akushero-
ginekologichna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sheynovo“ EAD» (2η ειδική 
μαιευτική-γυναικολογική κλινική 
„Sheynovo“ EAD) 130485795

Δ/νση: ul. „Sheynovo“ No. 19, 
Sofia 1504, Βουλγαρία
Web: www  .  sheynovo  -  ag  .  eu  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nadka 
Bozadzhieva, Vanesa Dragomirova
Τηλέφωνο: +359 29659469/+359 
879658393
Φαξ: +359 9441768
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
pravisti  @  sheynovo  -  ag  .  eu  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  www  .  sheynovo  -  ag  .  eu  /  profil  2.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  sheynovo  -  
ag  .  eu  /  dosie  _00243-2019-  
0010_  Oct  .  html  

25/11/2019 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

24 «Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  340 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Karnobat“ EOOD» (Γενικό 
Νοσοκομείο- “Karnobat”  EOOD) 
102612100

Δ/νση: ul. „Stara planina“ No. 180,  
Karnobat 8400, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://mbalkarnobat.com

29/11/2019 -16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

15

http://www.mbalblagoevgrad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://mbalkarnobat.com/
http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0010_Oct.html
http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0010_Oct.html
http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0010_Oct.html
http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html
mailto:pravisti@sheynovo-ag.eu?subject=TED
http://www.sheynovo-ag.eu/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Web: http://mbalkarnobat.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stanimira 
Atanasova
Τηλέφωνο: +359 895610057
Φαξ: +359 55927151
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mbalkarnobat  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  mbalkarnobat  .  com  

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

25 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  978 500.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie po belodrobni bolesti „Sveta 
Sofiya“ EAD» ( Γενικό Νοσοκομείο 
„Sveta Sofia“ EAD) 000664357

Δ/νση: bul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 19,
Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://www.mbalbb-sofia.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: -
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  /11  
8

20/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  570 000.00

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie po akusherstvo i ginekologiya 
„Maychin dom“ EAD» (Ειδικό μαιευτικό
και γυναικολογικό  Νοσοκομείο 
„Maychin dom“ EAD) 000662769

Δ/νση: ul. „Zdrave“ No. 2, Sofia 1431, 
Βουλγαρία
Web: www  .  maichindom  .  com   
Αρμόδιος για πληροφορίες: -
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/detail
s/118

20/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

27 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  978 500.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie po belodrobni bolesti „Sveta 
Sofia“ EAD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Sveta Sofia“ EAD) 000664357

Δ/νση: bul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 
19, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://www.mbalbb-sofia.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: -
Τηλέφωνο: +359 28054230
Φαξ: +359 28054344

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

http://www.mbalbb-
sofia.com/profile/detail
s/118

20/11/2019 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προανα-
φερθείσα διεύθυνση.

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

17

http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/118
http://www.mbalbb-sofia.com/profile
mailto:belodrobna_sbal@abv.bg?subject=TED
http://www.maichindom.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
belodrobna_sbal@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http://www.mbalbb-sofia.com/profile
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