
 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ 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»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 318 000.00

«MBAL „Sveta Anna — Varna“ AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Sveta Anna» — 
Βάρνας) 000090019 
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ 100
Varna 9000, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  svetaanna  -  varna  .  com  /   

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Olga 
Tomova-Kutsarova 
Τηλέφωνο: +359 884029752
Φαξ: +359 52648241
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
svetaannavarna  _  zop  @  abv  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  svetaanna  -  
varna  .  com  /  Procurement  .  aspx  ?  
id  =5132&  type  =5  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  svetaanna  -  varna  .  -  
com  /  Procurement  .  aspx  ?  
id  =5132&  type  =5  

28/05/2018 - 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://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5132&type=5
mailto:svetaannavarna_zop@abv.bg?subject=TED
http://www.svetaanna-varna.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 επίπλων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

« Obshtina Varna » (Δήμος Βάρνας) 
000093442
Δ/νση: bul. „General Kolev“ 92, et. 5
Varna 9000, Βουλγαρία
Web: www.varna.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Veselina 
Mincheva 
Τηλέφωνο: +359 52820839
Φαξ: +359 52820846
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  op  @  varna  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  it  .  varna  .  bg  :4481/  ZopView  .  aspx  ?  
DosieID  =673  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  it  .  varna  .  bg  :4481/  Zo  -  
pView  .  aspx  ?  DosieID  =673   

28/05/2018 - 17:30
 
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.  

3 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  330 000.00

« Obshtina Elhovo» (Δήμος Elhovo) 
000970165
Δ/νση: gr. Elhovo, ul. Targovska 13,
Elhovo 8700, Βουλγαρία
Web: www.elhovobg.org

Αρμόδιος για πληροφορίες: Diyana 
Mihneva
Τηλέφωνο: +359 478-81274
Φαξ: +359 478-88034
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
obshtina  @  elhovobg  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  elhovobg  .  org  /  profil  _  na  _  kupova  
cha  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: 
http  ://151.237.93.253:8001  
/  imeon  _  web  /  frmAOP  .  aspx  
?  FmPCYiznRKI  %3  d  =  
%2  fFRR  3  CguyB  0%3  d  

04/06/2018 - 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.  

2

http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=%2FFRR3CguyB0%3D
http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=%2FFRR3CguyB0%3D
http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3D=%2FFRR3CguyB0%3D
http://www.elhovobg.org/profil_na_kupovacha.html
http://www.elhovobg.org/profil_na_kupovacha.html
mailto:obshtina@elhovobg.org?subject=TED
http://www.elhovobg.org/
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=673
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=673
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=673
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=673
mailto:op@varna.bg?subject=TED
http://www.varna.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 377 000.00

«DKTs Smolyan EOOD»  (Ιατρικό & 
Διαγνωστικό Κέντρο Smolyan)
201004249
Δ/νση: bul. Balgariya 2, Smolyan 4700, 
Βουλγαρία
Web:  https://dkcsmolyan.com/web/

Αρμόδιος για πληροφορίες:
d-r Monka Todorova-Dancheva 
Τηλέφωνο: +359 0882430139
Φαξ: +359 0882430139
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkc  .  smoly  -  
an  @  gmail  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ht-
tps  ://  dkcsmolyan  .  com  /  web  /  procedurizop  /   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  dkcsmolyan  .  com  /  we  
b  /  procedurizop  /   

04/06/2018 - 14:00
 
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 «Προμήθεια διαγνωστικών ουσιών 
ιατρικών εργαστηρίων»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 208 250.18

«Natsionalen tsentar po zarazni i 
parazitni bolesti » (Εθνικό Κέντρο Μολυ-
σματικών και Παρασιτικών Ασθενειών) 
000662721
Δ/νση: bul. Yanko Sakazov 26, \Σόφια
1504,  Βουλγαρία
Web: http://www.ncipd.org/in-
dex.php?option=com_con-
tent&view=featured&Itemid=730&lang
=en 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Gyur-
ova , Iva Trifonova

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  ncipd  .  org  /  inde  
x  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  
=  category  &  id  =99&  Itemid  =  
1102&  lang  =  bg   

04/06/2018 - 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.  

3

http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/
https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/
https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/
https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/
mailto:dkc.smolyan@gmail.com?subject=TED
mailto:dkc.smolyan@gmail.com?subject=TED
https://dkcsmolyan.com/web/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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  =9  
9&  Itemid  =1102&  lang  =  bg  

6 «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 412 555.93

«MBAL D-r Ivan Seliminski — Sliven» 
(Γενικό Νοσοκομείο D-r Ivan Seliminski —
Sliven) 119502733
Δ/νση: bul. Hristo Botev 1, Sliven 8800, 
Βουλγαρία
Web:  www  .  mbal  .  sliven  .  net  

Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  .  sl  @  i  -  
radeum  .  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  /  c  
urrent  /  

08/06/2018 - 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.  

7 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 653 500.00

«Universitetska mnogoprofilna 
bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Georgi 
Stranski“ EAD» (Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο «D-r Georgi 
Stranski») 114532352

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνι-
σμού (στη βουλγαρική) 

06/06/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 

4

http://zop.mbal.sliven.net/current/
http://zop.mbal.sliven.net/current/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
mailto:mbal.sl@iradeum.com?subject=TED
http://www.mbal.sliven.net/
http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
mailto:ncipd@ncipd.org?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/νση: bul. Georgi Kochev 8A, Pleven
5800, Βουλγαρία
Web: www  .  umbalpleven  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Bozhana 
Anna Kovacheva
Τηλέφωνο: +359 64886113
Φαξ: +359 64804212
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aannaa  _@  ab  -  
v  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  umbalpleven  .  com  /00178-2018-009-  
otkrita  -  protsedura  -  s  -  predmet  -2/  

βλ. και: http  ://  umbalp  -  
leven  .  com  /00178-2018-  
009-  otkrita  -  protsedura  -  s  -  
predmet  -2/  

διεύθυνση.

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

8 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων και προϊόντων ατομικής 
περιποίησης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 695 360.42

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno 
lechenie na hematologichni 
zabolyavaniya“ EAD» (Ειδικό 
Νοσοκομείο Αιματολογικών Ασθενειών) 
200105779
Δ/νση: Plovdivsko pole 6, Σόφια 1756, 
Βουλγαρία 
Web: http  ://  hematology  .  bg  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Silviya 
Marinova, Pavlina MArinova
Τηλέφωνο: +359 24542-285
Φαξ: +359 24542-108
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
 s  .  marinova  @  hematology  .  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  hematology  .  bg  /?  
cat  =2  

15/05/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

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

5

http://hematology.bg/?cat=2
http://hematology.bg/?cat=2
mailto:s.marinova@hematology.bg?subject=TED
http://hematology.bg/
http://umbalpleven.com/00178-2018-009-otkrita-protsedura-s-predmet-2/
http://umbalpleven.com/00178-2018-009-otkrita-protsedura-s-predmet-2/
http://umbalpleven.com/00178-2018-009-otkrita-protsedura-s-predmet-2/
http://umbalpleven.com/00178-2018-009-otkrita-protsedura-s-predmet-2/
http://umbalpleven.com/00178-2018-009-otkrita-protsedura-s-predmet-2/
mailto:aannaa_@abv.bg?subject=TED
mailto:aannaa_@abv.bg?subject=TED
http://www.umbalpleven.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  ://  hematology  .  bg  /?  cat  =2  

9 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 288 100.00

«UMBAL „Sveta Ekaterina“ EAD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Sveta Ekaterina») 
831605845
Δ/νση: bul. Pencho Slaveykov 52A, Σόφια
1431, Βουλγαρία
Web: http://svetaekaterina.eu

Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Vesela Simidchieva 
Τηλέφωνο: +359 29159-452
Φαξ: +359 29159-443
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
vsimidchieva  @  uhsek  .  com  
Δ/νση του προφίλ  αγοραστή:  
http  ://  svetaekaterina  .  eu  /  profile  /  public  _  order  
s  /?  id  =323&  version  =  new  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  svetaekaterina  .  eu  /  pro  
file  /  public  _  orders  /  

08/06/2018 - 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.  

10 «Προμήθεια απολυμαντικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 638 865.00

«UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«N. I. Pirogov» EAD) 130345786 
Δ/νση: bul. Totleben 21, Σόφια 1606, 
Βουλγαρία 
Web: https  ://  pirogov  .  eu  /  bg  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Hristina 
Lekova 
Τηλέφωνο: +359 29154507

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

08/06/2018 - 16:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

6

https://pirogov.nit.bg/
https://pirogov.eu/bg/
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=323&version=new
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=323&version=new
mailto:vsimidchieva@uhsek.com?subject=TED
http://svetaekaterina.eu/
http://hematology.bg/?cat=2


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φαξ: +359 29154507
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
op  @  pirogov  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  pirogov  .  nit  .  bg  /  

συμμετοχής:
μόνο βουλγαρικά.  

11 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 253 785.14

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa 
za aktivno lechenie „Prof. d-r St. 
Kirkovich“ AD» (Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο «Prof. d-r St. 
Kirkovich») 123535874

Δ/νση: ul. Gen. Stoletov 2, Stara Zagora 
6000, Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya 
Bogdanova 
Τηλέφωνο: +359 42605443
Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
mbalad  _  sz  _  zop  @  mail  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
http  ://  umbal  -  kirkovich  .  org  /%  D  0%  BF  
%  D  1%80%  D  0%  BE  
%  D  1%84%  D  0%  B  8%  D  0%  BB  -%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  0-%  D  0%  BA  %  D  1%83%  D  0%  BF  
%  D  1%83%  D  0%  B  2%  D  0%  B  0%  D  1%87%  D  
0%  B  0-2/  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  umbal  -  
kirkovich  .  org  /  hematologiq  
_052018/ 

11/06/2018 - 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.  

7

http://umbal-kirkovich.org/%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%B0-2/
http://umbal-kirkovich.org/%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%B0-2/
http://umbal-kirkovich.org/%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%B0-2/
http://umbal-kirkovich.org/hematologiq_052018/
http://umbal-kirkovich.org/hematologiq_052018/
http://umbal-kirkovich.org/hematologiq_052018/
mailto:mbalad_sz_zop@mail.bg?subject=TED
http://umbal-kirkovich.org/
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

12 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών 
καρδιολογίας»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  978 941.04

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „D-r Tota Venkova“ AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «D-r Tota Venkova»)
107507217
Δ/νση:  ul. D-r Iliev Detskiya, Gabrovo
5300, Βουλγαρία
Web: http  ://  mbalgabrovo  .  com  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Milena 
Yordanova
Τηλέφωνο: +359 66800638
Φαξ: +359 66804424
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
targovembalgabrovo  @  gmail  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
http  ://  zop  .  mbalgabrovo  .  com  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  mbalgabrovo  .  co  
m  /  auction  /220  

30/05/2018 - 16:30
 
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.  

13 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  260 000.00

«MBAL „Sv. Mina — Plovdiv“ EOOD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Sv. Mina — 
Plovdiv“ EOOD) 115531627 
Δ/νση: Ivan Vazov 59, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία
Web: https://www.mbal1.eu

Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Genadi 
Strandzhev, Georgi Vasilev
Τηλέφωνο: +359 32654822
Φαξ: +359 32654822
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  mbal  1.  eu  /  pub  -  
lic  -  procurement   

04/06/2018 - 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 

8

https://www.mbal1.eu/public-procurement
https://www.mbal1.eu/public-procurement
https://www.mbal1.eu/
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/220
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/220
http://zop.mbalgabrovo.com/
mailto:targovembalgabrovo@gmail.com?subject=TED
http://mbalgabrovo.com/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

mbal  _  st  _  mina  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  mbal  1.  eu  /  public  -  procurement  

βουλγαρικά.  

14 «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  212 916.67

«Trakiyski universitet»(Πανεπιστημιακό 
Θράκης) 123024538 
Δ/νση: Studentski grad Stara Zagora
6000, Βουλγαρία
Web: http://uni-sz.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana 
Malamova
Τηλέφωνο: +359 42699270
Φαξ: +359 42672009
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
malamova  @  uni  -  sz  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  op  .  uni  -  sz  .  bg  /?  q  =  page  &  idd  =  index  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  op  .  uni  -  sz  .  bg  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20180424  IhbE  16  
72605

31/05/2018 - 16:30
 
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.  

15 «Προμήθεια μη χημικών ιατρικών 
αναλωσίμων υλικών μιας χρήσεως και 
αιματολογικών αναλωσίμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  319 680.00

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa 
za aktivno lechenie – Plovdiv“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  –
Plovdiv AD) 115532049
Δ/νση: bul. Balgariya 234, Plovdiv 4003, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  mbal  .  net  /  main  .  php  ?  
module  =  content  &  cnt  _  id  =1  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petya 
Gavazova

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  .  net  /  main  .  
php  ?  module  =  news  &  ob  -  
ject  =  info  &  action  =  view  &  n  
ws  _  id  =317   

30/05/2018 - 16:00

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

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

9

http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=317
http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=317
http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=317
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424IhbE1672605
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424IhbE1672605
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424IhbE1672605
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index
mailto:malamova@uni-sz.bg?subject=TED
http://uni-sz.bg/
https://www.mbal1.eu/public-procurement
mailto:mbal_st_mina@abv.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbalplovdiv  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbal  .  net  /  main  .  php  ?  
module  =  content  &  cnt  _  id  =5  

συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

16 «Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης 
απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  200 000.00

«Obshtina Kuklen» (Δήμος Kuklen ) 
115631816 
Δ/νση: Aleksandar Stamboliyski 43, 
Kuklen 4101, Βουλγαρία
Web: www  .  kuklen  .  org  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petar 
Georgiev, Nedyalka Georgieva
Τηλέφωνο: +359 31152120
Φαξ: +359 31152065
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
kmet  @  kuklen  .  org  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  buyers  -  profile  .  kuklen  .  org  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  porachkaid  =20180418  
Bvki  554273  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  buyers  -  pro  -  
file  .  kuklen  .  org  /?  
q  =  page  &  idd  =  index  &  por  -  
achkaid  =20180418  Bvki  55  
4273

05/06/2018 - 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.  

17 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  391 160.00

«Darzhavna agentsiya za bezhantsite pri 
Ministerskiya savet» (Κρατική Υπηρεσία
Προσφύγων υπό το Υπουργικό 
Συμβούλιο) 831601932
 Δ/νση: bul. Knyaginya Mariya Luiza 
114B, Σόφια 1233, Βουλγαρία

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

06/06/2018 - 17:00
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 

10

http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180418Bvki554273
mailto:kmet@kuklen.org?subject=TED
http://www.kuklen.org/
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
mailto:mbalplovdiv@abv.bg?subject=TED


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Web: www  .  aref  .  government  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Petar 
Bodljov
Τηλέφωνο: +359 28080958
Φαξ: +359 29559476
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
sar  @  saref  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  profilnakupuvacha  .  com  /  

http://www.profilnakupu-
vacha.com/Държавна
%20агенция%20за
%20бежанците%20при
%20Министерския
%20съвет%2C12226

διεύθυνση.

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

18 «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  439 200.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie (MBAL) — Pazardzhik AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο Pazardzhik) 
130072241
Δ/νση: Bolnichna 15, Pazardzhik
4400, Βουλγαρία
Web: www  .  mbal  -  pz  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Stoyanka 
Mihaylova 
Τηλέφωνο: +359 34408603
Φαξ: +359 34408766
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  _  pz  _  op  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http://www.mbal-pz.com/профил-на-
купувача

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://www.mbal-pz.-
com/профил-на-
купувача/оп-възлагани-
чрез-процедури-по-
зоп/category/133-2018-11

28/05/2018 - 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.  

19 «Προμήθεια επίπλων (περιλαμβά-
«UMBAL „Sveta Anna“ — Sofiya“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 28/05/2018 - 16:15
 

11

mailto:mbal_pz_op@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-pz.com/
http://www.profilnakupuvacha.com/
mailto:sar@saref.government.bg?subject=TED
http://www.aref.government.bg/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

νονται έπιπλα γραφείου), οικιακών 
συσκευών (εκτός από συσκευές 
φωτισμού) και προϊόντων καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  338 000.00

Sveta Anna“ — Sofia AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1, Dimitar Mollov 
1, Σόφια 1750, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  sveta  -  anna  .  eu  /   

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

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

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 ιατρικού εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 650 000.00

«Prezident na Republika Balgariya » 
(Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας) 000698391
 Δ/νση: bul. Dondukov 2, Σόφια 1123 
Βουλγαρία
Web: www  .  president  .  bg  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: glaven 
yuriskonsult (Διευθύνων Νομικός 
Σύμβουλος)
Τηλέφωνο: +359 29239146 
Φαξ: +359 29804484
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
t  .  inchovska  @  president  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
www  .  president  .  bg  /  cat  165/  
Profil  -  na  -  kupuvacha  -  sled  -  
20141001/

28/05/2018 - 17:30
 
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.  

12

http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/
http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/
http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/
mailto:t.inchovska@president.bg?subject=TED
http://www.president.bg/
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/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www  .  president  .  bg  /  cat  165/  Profil  -  na  -  
kupuvacha  -  sled  -20141001/  

21 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  292 736.60

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „D-r Kiro Popov — Karlovo“ 
EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο «D-r Kiro 
Popov» — Karlovo“ EOOD) 115518099
 Δ/νση: Gen. m-r Gurko Marholev 3, 
Karlovo 4300, Βουλγαρία
Web: www  .  mbal  -  karlovo  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Atanas 
Ivanov Dargov
Τηλέφωνο: +359 33590809
Φαξ: +359 33594945
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  _  karlovo  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
www  .  mbal  -  karlovo  .  com  %20  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
www.mbal-karlovo.com

25/05/2018 - 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.  

22 «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 100 000.00

«MBAL «Sveta Anna — Varna» AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Sveta Anna» — 
Varna” AD) 000090019
 Δ/νση: bul. Tsar Osvoboditel 100, 
Gr. Varna 9000, Βουλγαρία
Web: http://www.svetaanna-varna.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Olga 
Tomova-Kutsarova
Τηλέφωνο: +359 884029752
Φαξ: +359 52648241
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  svetaanna  -  varna  .  -  
com  /  Procurement  .  aspx  ?  
id  =5131&  type  =5  

25/05/2018 - 16:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 

13

http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5131&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5131&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5131&type=5
http://www.svetaanna-varna.com/
http://www.mbal-karlovo.com/
mailto:mbal_karlovo@abv.bg?subject=TED
http://www.mbal-karlovo.com/
http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/
http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/


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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

svetaannavarna  _  zop  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  svetaanna  -  
varna  .  com  /  Procurement  .  aspx  ?  
id  =5131&  type  =5  

συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

23 «Προμήθεια απολυμαντικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  276 833.31

«UMBAL «Sveta Ekaterina» EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«Sveta Ekaterina» EAD) 831605845
 Δ/νση: bul. Pencho Slaveykov 52A, Σόφια
1431, Βουλγαρία
Web: http  ://  svetaekaterina  .  eu  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vesela 
Simidchieva
Τηλέφωνο: +359 29159-452
Φαξ: +359 29159-443
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
vsimidchieva  @  uhsek  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  svetaekaterina  .  eu  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

25/05/2018 - 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.  

24 «Προμήθεια διαγνωστικών ουσιών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  430 901.95

«Ministerstvo na zdraveopazvaneto» 
(Υπουργείο Υγείας) 000695317
 Δ/νση: ploshtad «Sveta Nedelya» 5,
1000 Σόφια, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  mh  .  government  .  bg  /  bg  /  
%20

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rumyana 
Stavreva

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  www  .  mh  .  govern  -  
ment  .  bg  /  bg  /  profil  -  na  -  kupu  -  
vacha  /  protseduri  -  po  -  

21/05/2018 - 17:30
 
Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
14

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-medicinski-izdeliya-PUNPT
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-medicinski-izdeliya-PUNPT
http://www.mh.government.bg/bg/%20
http://www.mh.government.bg/bg/%20
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mailto:vsimidchieva@uhsek.com?subject=TED
http://svetaekaterina.eu/
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5131&type=5
http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5131&type=5
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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 29301314
Φαξ: +359 29301451
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
rstavreva  @  mh  .  government  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  mh  .  government  .  bg  /  bg  /  profil  -  
na  -  kupuvacha  /  protseduri  -  po  -  zop  /  protseduri  -  
po  -  reda  -  na  -  zop  /  dostavka  -  na  -  medicinski  -  
izdeliya  -  PUNPT  

zop  /  protseduri  -  po  -  reda  -  na  -  
zop  /  dostavka  -  na  -  medicin  -  
ski  -  izdeliya  -  PUNPT  

συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

25 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  924 155.40

«MBAL — Samokov“ EOOD» 
(Γενικό Νοσοκομείο «Samokov“ EOOD) 
000770086
 Δ/νση: ul. Makedoniya 49, Samokov
2000, Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  mbal  -  samokov  .  com  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya 
Laskina
Τηλέφωνο: +359 72266413
Φαξ: +359 72266068
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  
mbal  _  samokov  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbal  -  
samokov  .  com  /  procurement  .  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

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

29/05/2018 - 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.  

15
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