
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Οι  σύνδεσμοι/επιμελητήρια  παραλήπτες  του  παρόντος  δελτίου  παρακαλούνται  για  την  ενημέρωση  των  επιχειρήσεων  –  μελών  σας.
Παρακαλούμε οι  σχετικοί  πίνακες να διαβιβάζονται  αυτούσιοι,  προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας
πληροφορίες,  που  αναφέρονται  σ’  αυτούς.  Οι  σχετικές  πληροφορίες  για  τους  διαγωνισμούς  βρίσκονται  επίσης  στην  ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr. 

Οι  ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται  απευθείας  στον αρμόδιο κατά
περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε
διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 1 540 285.00

«MBAL „Rahila Angelova“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο 
„Rahila Angelova“)113513858
Δ/νση: ul. „Breznik“ No. 2, Pernik 2300, Βουλγαρία
Web: http://bolnicapernik.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petya Petrova, Iskrena 
Asenova
Τηλέφωνο: +359 76688223
Φαξ: +359 76603060
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalpk  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  bolnicapernik  .  com  /  current  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  bolnicapernik  .  co  
m  /  current  

30/04/2020 - 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 «Προμήθεια ειδικού 
συστήματος καρδιαγγειακής 
διάγνωσης με υπερήχους»

«Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev 
Stoyanov“ — Varna» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο «Prof. 
Dr. Paraskev Stoyanov»-Varna) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna 9002, 
Βουλγαρία 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 

05/05/2020 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-

1

http://zop.bolnicapernik.com/current
http://zop.bolnicapernik.com/current
http://zop.bolnicapernik.com/current
mailto:mbalpk@abv.bg?subject=TED
http://bolnicapernik.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  366 500.00

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 αγοραστή: http  ://  www  .  mu  -  
varna  .  bg  /  BG  /  CustomerProfile  /  Pages  /  after  15042016-  
intro  .  aspx  

βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  mu  -  
varna  .  bg  /  BG  /  CustomerPr  
ofile  /  Pages  /  echocardio  .  as  
px

θείσα διεύθυνση.

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

   3 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  586 103.82

Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Ivan 
Skenderov“ EOOD» (Γενικό  Νοσοκομείο  „Ivan 
Skenderov“) 000022025
Δ/νση: ul. „Stara planina“ No. 54, Gotse Delchev 
2900, Βουλγαρία 
Web: www.mbal-gocedelchev.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dr. Vladislav Nikolaev 
Ulevinov
Τηλέφωνο: +359 75195114
Φαξ: +359 0889878701
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbalgd  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  mbal  -  
gocedelchev  .  com  /  profil  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  mbal  -  
gocedelchev  .  com  /  profil  .  ht  
ml

07/05/2020 - 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.  

  4 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού 
εξοπλισμού»

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

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

07/05/2020 - 16:15
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

2
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  199 365.60 Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan 

Avdzhiyski/Diana Bengarska
Τηλέφωνο: ++359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel  .  opd  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  sveta  -  
anna  .  eu  /  bg  /  Profil  -  na  -  kupuvacha  _  p  35.  html  

http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  TXT  /  OPtxt  -  
WEB  .  html  #  proc  /197  

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

  5 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ακριβείας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  197 484.00

 «Kompleksen onkologichen tsentar — Vratsa EOOD»
(Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου- Vratsa ) 
000190101
Δ/νση:  bul. „Vtori yuni“ No. 68,  Vratsa 3000, 
Βουλγαρία
Web: http://www.onko-vratsa.bg/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Valya Hristova 
Τηλέφωνο: +359 92622549
Φαξ: +359 92622549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mdozs  _  vratza  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή http  ://  www  .  onko  -  
vratsa  .  bg  /00813-2020-0003-  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  onko  -  
vratsa  .  bg  /00813-2020-  
0003-

 07/05/2020 - 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.  

  6 «Προμήθεια ιατρικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  199 439.00

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stanislava Petrova
Τηλέφωνο: +359 29217142

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

08/05/2020 - 16:30
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

3
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mailto:otdel.opd@abv.bg?subject=TED


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  @  ab  -  
v  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  procure  -  
ment  .  hearthospital  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  index  

http  ://  procurement  .  heart  
hospital  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porac  
hkaid  =20200327  juPU  17906  
37

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

  7 «Προμήθεια αθλητικού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 000 000.00

«Balgarska federatsiya po leka atletika» (Βουλγαρική
Αθλητική Ομοσπονδία) 831047739
Δ/νση: bul. „Vasil Levski“ No. 75, et. 5, sportna 
palata, Sofia 1000, Βουλγαρία
Web: https://www.bfla.org/index.html%20

Αρμόδιος για πληροφορίες: Velina Tsenova
Τηλέφωνο: +359 888607075
Φαξ: +359 29880714
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: velina  @  bfla  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  bfla  .  org  /  op  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  bfla  .  org  /  ap  
p  2.  html  

08/05/2020  17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

  8 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  869 500.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sv. 
Ivan Rilski“ — Razgrad AD » (Γενικό Νοσκομείο„Sv.
Ivan Rilski“ — Razgrad) 116503980
Δ/νση: ul. „Kosta Petrov“ No. 2, Razgrad 7200, 
Βουλγαρία 
Web: www.mbal-razgrad.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Plamena Nikolaeva, Dr 
Borislav Borisov,και Milena Bozadzhieva
Τηλέφωνο: +359 879114201, +359 0887282029, +359 
0882392131, +359 084614335
Φαξ: +359 84629765
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  @  bogytec  .  com   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  mbal  -  
razgrad  .  com  /  website  /  ind  
ex  .  php  /  public  -  
auctions  /2014-11-07-18-15-  
31/115-00757-2020-0006-
31-03-2020

11/05/2020 - 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
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  mbal  -  
razgrad  .  com  /  website  /  index  .  php  /  public  -  
auctions  /2014-11-07-18-15-31/115-00757-2020-0006-  
31-03-2020

  9 «Προμήθεια  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  430 000.00

«Darzhaven fond „Zemedelie» (Κρατικό Ταμείο 
Γεωργίας) 121100421
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 136, Sofia 1618, 
Βουλγαρία
Web: www.dfz.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Teodora Marinova
Τηλέφωνο: +359 28187274
Φαξ: +359 29523567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  op  _  dfz  @  dfz  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  dfz  .  bg  /  bg  /  client  -  profile  /  procedure  -  zop  ?  
YlvmS  1  RacnH  797  zA  9  WTVFlpL  0  dmi  
%2  bqX  3  Z  6  OXGBhxGmlHuZcK  %2  buye  8  e  1  T  
%2  bYWSFB  1  j  7  W  8  MPEMCQPo  %2  fi  6  w  5  nBNuwA  %3  d  
%3  d  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  dfz  .  bg  /  bg  /  client  -  
profile  /  procedure  -  zop  ?  
YlvmS  1  RacnH  797  zA  
9  WTVFlpL  0  dmi  
%2  bqX  3  Z  6  OXGBhxGml  -  
HuZcK  %2  buye  8  e  1  T  %2  bY  -  
WSFB  1  j  7  W  8  MPEMCQPo  
%2  fi  6  w  5  nBNuwA  %3  d  %3  d  

11/05/2020 - 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.  

   10 «Προμήθεια εξοπλισμού 
αντιμετώπισης φυσικών και 
άλλων καταστροφών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  649 989.99

«Obshtina Dobrichka» (Δήμος Dobrichka) 000852188
Δ/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 20, Dobrich 9300, 
Βουλγαρία
Web:  http://www.dobrichka.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Eli Petrova
Τηλέφωνο: +359 58600889
Φαξ: +359 58600806
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmet  @  dobrichka  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  dobrich  -  
ka  .  bg  /  profile  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  dobrichka  .  bg  
/  profile  /  orders  /  O  -  
02042020-318?  pre  -  
view  =  true  

12/05/2020 - 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.

5

https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/115-00757-2020-0006-31-03-2020
http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/115-00757-2020-0006-31-03-2020
http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/115-00757-2020-0006-31-03-2020
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02042020-318?preview=true
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02042020-318?preview=true
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02042020-318?preview=true
http://dobrichka.bg/profile/
http://dobrichka.bg/profile/
mailto:kmet@dobrichka.bg?subject=TED
http://www.dobrichka.bg/
https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
https://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2BqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2Buye8e1T%2BYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2Fi6w5nBNuwA%3D%3D
mailto:op_dfz@dfz.bg?subject=TED
http://www.dfz.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  11 «Προμήθεια ορθοπεδικών μο-
σχευμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  949 512.63

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Kanev“ AD » (Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο “Kanev”) 117505556
Δ/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 2, Ruse 7002, Βουλγα-
ρία
Web: http://rc.hospitalruse.org/bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ivelina Petrova
Τηλέφωνο: +359 82887329
Φαξ: +359 82887248 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  hospitalruse  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  rc  .  hospitalruse  .  org  /  bg  /  nov  -  profil  -  na  -  
kupuvacha  /  umbal  -  kanev  -  obschestveni  -  
poruchki  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  rc  .  hospitalruse  .  org  
/  bg  /  nov  -  profil  -  na  -  kupu  -  
vacha  /  umbal  -  kanev  -  ob  -  
schestveni  -  poruchki  .  html  

13/05/2020 - 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.  

 12 «Προμήθεια  μη χημικών 
ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών μιας χρήσεως και 
αιματολογικών αναλώσιμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  659 281.67

« 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; 
Mariana Stoykova
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  /95/  

13/05/2020 - 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.  

6

http://zop.mbal.sliven.net/auction/95/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/95/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
http://www.mbal.sliven.net/
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
http://rc.hospitalruse.org/bg/nov-profil-na-kupuvacha/umbal-kanev-obschestveni-poruchki.html
mailto:op@hospitalruse.org?subject=TED
http://rc.hospitalruse.org/bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  13 «Προμήθεια ειδών γραφείου»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 390 447.39

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

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petar Stanulov
Τηλέφωνο: +359 28464210
Φαξ: +359 2846210
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  admin  .  uni  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  www  .  uni  -  
sofia  .  bg  /  index  .  php  /  bul  /  universitet  _  t  /  administraciya  
/  otdel  _  obschestveni  _  por  _  chki  /  profil  _  na  _  kupuvacha  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  www  .  uni  -  
sofia  .  bg  /  index  .  php  /  bul  /  u  
niversitet  _  t  /  administraciy  
a  /  otdel  _  obschestveni  _  por  _  
chki  /  profil  _  na  _  kupuvacha  
/  proceduri  _  sled  _15_04_20  
16  g  /  otkriti  _  proceduri  

13/05/2020 - 17:30
 
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.  

  14 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  237 336.67

«Institut po mikrobiologiya „Stefan Angelov“ kam 
BAN» (Ινστιτούτο Μικροβιολογίας „Stefan Angelov“)
000663700
Δ/νση: ul. „Akad. Georgi Bonchev“, bl. 26, Sofia 1113, 
Βουλγαρία 
Web: http://microbio.bas.bg/wordpress/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petar Grozdanov
Τηλέφωνο: +359 29793157
Φαξ: +359 28700109
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: micb  @  microbio  .  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  microbio  .  bas  .  bg  /  wordpress  /  index  .  php  /  profil  
-  na  -  kupuvacha  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  microbio  .  bas  .  bg  /  w  
ordpress  /  index  .  php  /  profil  
-  na  -  
kupuvacha  /  obshtestveni  -  
porachki  -2020-  
g  /  protseduri  -  po  -  zakona  -  
za  -  obshtestveni  -  porachki  -  
2020-  g  /  op  -1-2020-  g  /  

14/05/2020 - 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.  

7

http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2020-g/protseduri-po-zakona-za-obshtestveni-porachki-2020-g/op-1-2020-g/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2020-g/protseduri-po-zakona-za-obshtestveni-porachki-2020-g/op-1-2020-g/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2020-g/protseduri-po-zakona-za-obshtestveni-porachki-2020-g/op-1-2020-g/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/
mailto:micb@microbio.bas.bg?subject=TED
http://microbio.bas.bg/wordpress/
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/otkriti_proceduri
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
mailto:op@admin.uni-sofia.bg?subject=TED
http://www.uni-sofia.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  15 «Προμήθεια εξοπλισμού 
γραφείου εκτός από έπιπλα, 
υπολογιστών και πακέτων 
λογισμικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  333 333.00

«Oblasten upravitel na oblast Smolyan» (Επαρχιακή 
Διοίκηση Smolyan) 120068166
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 14, Smolyan 4700, 
Βουλγαρία 
Web: www  .  sm  .  government  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Momchil Karaivanov
Τηλέφωνο: +359 30160155
Φαξ: +359 30162333
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: governor  @  region  -  
smolyan  .  org   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  region  -  smolyan  -477/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0006221.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  region  -  
smolyan  -477/  proceduri  -  
20-1-  zop  /  a  1-0006221.  html  

18/05/2020 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

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

   16 «Προμήθεια χημικών προϊ-
όντων για οργανική σύνθεση, 
βιοπροϊόντα, και αντιδραστή-
ρια»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  190 000.00

«Institut po organichna himiya s Tsentar po fitohim-
iya» (Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας με Κέντρο Φυτο-
χημείας) 000663668
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 9, delovodstvo 
(staya 206), Sofia 1113, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Kurteva
Τηλέφωνο: +359 29606156 
Φαξ: +359 28700225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office  @  orgchm  .  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  bg  /  dokumenti  _  bg  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  orgchm  .  bas  .  b  
g  /  obshtestveni  _  porachki  /  
obsht  _  porachka  _  himikali  2  
020/

20/05/2020 - 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.  

8

https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0006221.html
https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0006221.html
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_himikali2020/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_himikali2020/
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_himikali2020/
http://www.orgchm.bas.bg/dokumenti_bg.html
mailto:office@orgchm.bas.bg?subject=TED
http://www.orgchm.bas.bg/
https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0006221.html
https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0006221.html
https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0006221.html
mailto:governor@region-smolyan.org?subject=TED
mailto:governor@region-smolyan.org?subject=TED
http://www.sm.government.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  17 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 233 333.33 

«MBAL „D-r Stamen Iliev“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο
„Dr. Stamen Iliev“)111047073
Δ/νση: ul. „Sirma voyvoda“ No. 4, Montana 3400, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbalmontana.com/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Kinka Zheleva, Dimitrina 
Ilieva και Angelina Todorova
Τηλέφωνο: +359 96306881
Φαξ: +359 96307554
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  op  @  mbalmontana  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbalmontana  .  com  /  page  /  show  /70  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  mbalmontana  .  com  
/  page  /  show  /70  

26/05/2020 - 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.  

  18 «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  446 137.11

«Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti» 
(Εθνικό Κέντρο Μολυσματικών και Παρασιτικών 
Νόσων) 000662721
Δ/νση: bul. Yanko Sakazov 26, Sofia 1504, Βουλγαρία 
Web: www  .  ncipd  .  org  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Gyurova, Ivan 
Ivanov
Τηλέφωνο: +359 29442875
Φαξ: +359 29433075
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ncipd  @  ncipd  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  ncipd  .  org  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  category  &  id  =99&  Itemid  
=1102&  lang  =  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  ncipd  .  org  /  index  .  p  
hp  ?  
option  =  com  _  content  &  view  
=  article  &  id  =308:  bg  05  m  2  op  
-001-1-002-0001-
rbpack  123&  catid  =99&  Item  
id  =1102&  lang  =  bg  

26/05/2020 -  16:00
 
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

http://www.mbalmontana.com/page/show/70
http://www.mbalmontana.com/
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http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
mailto:ncipd@ncipd.org?subject=TED
http://www.ncipd.org/
http://mbalmontana.com/page/show/70
http://mbalmontana.com/page/show/70
mailto:op@mbalmontana.com?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  19 «Προμήθεια επίπλων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  600 000.00

«Studentski stolove i obshtezhitiya“ EAD» (Φοιτητι-
κές εστίες και ξενώνες EAD) 831917453
Δ/νση: zh.k. „Studentski grad“, bl. 5, et. 2, Sofia 1700, 
Βουλγαρία
Web: www.ssoead.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliyana  Beshkova Τη-
λέφωνο: +359 28681314
Φαξ: +359 28681242
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
iliana  _  beshkova  @  abv  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www  .  ssoead  .  -  
com  /  dokumenti  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
www  .  ssoead  .  com  /  dokum  
enti  .  html  

28/05/2020 - 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. 

  20 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 835 200.00

«MBAL „D-r Hristo Stambolski“ EOOD » (Γενικό 
Νοσοκομείο „D-r Hristo Stambolski“)123540775
Δ/νση: ul. „Starozagorska“ No. 16, Kazanlak 6100, 
Βουλγαρία
Web: www.mbal-kazanlak.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dobrina Georgieva, 
Ganka Gargova
Τηλέφωνο: +359 43168336
Φαξ: +359 43170204
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalkazanlak  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  mbal  -  
kazanlak  .  com  /  index  .  php  /  bg  /  pb  /  category  /22-  
2020---------.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  -  kazan  -  
lak  .  com  /  index  .  php  /  bg  /  pb  
/  category  /22-  
2020---------.  html  

29/05/2020 - 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://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/22-2020---------.html
mailto:mbalkazanlak@mail.bg?subject=TED
http://www.mbal-kazanlak.com/
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
mailto:iliana_beshkova@abv.bg?subject=TED
http://www.ssoead.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   21 «Προμήθεια ιατρικών ανα-
λώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 100 000.00

«Peta MBAL — Sofia“ EAD» (5ο Γενικό Νοσοκομείο-
Sofia) 000689061
Δ/νση: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A, Sofia
1233, Βουλγαρία
Web: http://www.5mbal-sofia.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rositsa Kirilova, Valentin 
Slavkov
Τηλέφωνο: +359 29268173
Φαξ: +359 28323054
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  _  peta  _  mbal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www  .5  mbal  -  
sofia  .  com  /  профил  -  на  -  купувача  /#  proc  /199  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
www  .5  mbal  -  sofia  .  -  
com  /  профил  -  на  -  
купувача  /#  proc  /199  

01/06/2020 - 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://www.5mbal-sofia.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/#proc/199
http://www.5mbal-sofia.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/#proc/199
http://www.5mbal-sofia.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/#proc/199
http://www.5mbal-sofia.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/#proc/199
http://www.5mbal-sofia.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/#proc/199
mailto:op_peta_mbal@abv.bg?subject=TED
http://www.5mbal-sofia.com/

