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          ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   1 

 
«Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  466 000.00 

 
«Natsionalen osiguritelen institut»  
(Εθνικό Ινστιτούτο Ασφαλίσεων) 121082521 
 
∆/νση: bul. „Al. Stamboliyski“ No. 62—64, Sofia 1303, 
Bulgaria  
Web: www.noi.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Vanya Dobromirova 
Vasileva-Kisjova 
Τηλέφωνο: +359 29261091 
Φαξ: +359 29261424 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Vanya.Vasileva@nssi.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/18461 
 
 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://app.eop.bg/today
/83849 

 
04/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
3849 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  2 

 
«Προµήθεια  εργαστηριακού 
και  οπτικού εξοπλισµού 
ακριβείας (εκτός από 
γυαλιά)»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  610 976.67 

 
«Institut po elektrohimiya i energiyni sistemi»  
(Ινστιτούτο Ηλεκτροχηµείας και Ενεργειακών 
Συστηµάτων) 000662089 
 
∆/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, blok 10, Sofia 1113, 
Bulgaria 
Web: https://iees.bas.bg/bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Dimitar Dimitrov 
Τηλέφωνο: +359 888547450 
Φαξ: +359 28722544 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dimidimitrov@iees.bas.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
https://app.eop.bg/buyer/25778 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89841 

 
04/12/2020 - 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9841 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
   3 

 
«Προµήθεια  τροφίµων ποτών 
συναφών  προϊόντων» 
  
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 308 853.00 

 
«Obshtina Lyaskovets» 
(∆ήµος Lyaskovets) 000133844 
 
∆/νση: pl. „Vazrazhdane“ No. 1, Lyaskovets 5140, 
Bulgaria 
Web: https://www.lyaskovets.bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Daniela Marinova 
Marinova 
Τηλέφωνο: +359 6192055 
Φαξ: +359 61922045 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
daniela_marinova@lyaskovets.net 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/18250 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90757 

 
07/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0757 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  4 

 
«Προµήθεια ειδών 
επίπλωσης» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  788 861.70 

 
«Obshtina Dimitrovgrad» 
(∆ήµος Dimitrovgrad) 000903533 
 
∆/νση: bul. „G. S. Rakovski“ No. 15, Dimitrovgrad 
6400, Bulgaria  
Web: www.dimitrovgrad.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Stefka Rimpopova 
Τηλέφωνο: +359 39168237 
Φαξ: +359 39168235 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: zop@dimitrovgrad.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/2364 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://app.eop.bg/today
/88876 

 
07/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
8876 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  5 

 
«Εγκατάσταση φωτισµού 
οδών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 760 401.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Obshtina Pazardzhik» 
(∆ήµος Pazardzhik) 000351736 
 
∆/νση: bul. „Balgariya“ No. 2, Pazardzhik 4400, 
Bulgaria 
Web: https://www.pazardzhik.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Dimitrichka Stoyanova 
Ladzhova 
Τηλέφωνο: +359 34402218 
Φαξ: +359 34440711 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dladzhova@pazardjik.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/28714 
 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90155 

 
08/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0155 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
 



              
   

 

4 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  6 

 
«Κατασκευαστικές εργασίες» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  23 181 424.12 
 
 
 
 
 
 

 
«Obshtina Ruse» 
(∆ήµος Rousse) 000530632 
 
∆/νση: pl. „Svoboda“ No. 6, Ruse 7000, Bulgaria 
Web: https://ruse-bg.eu/index.php  
Αρµόδιος για πληροφορίες: Polina Plamenova 
Stoyanova 
Τηλέφωνο: +359 82881710 
Φαξ: +359 82834413 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: p.stoyanova@ruse-bg.eu 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1111 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/84853 

 
08/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
4853 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  7 

 
«Προµήθεια φαρµακευτικών 
προϊόντων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  466 698.54 
 
 
 
 
 
 
 

 
« „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 
„Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ AD»  
(Γενικό Νοσοκοµείο “Dr. Paraskev Stoyanov”) 
110503990 
 
∆/νση: ul. „Sayko Saev“ No. 27, Lovech 5500, 
Bulgaria 
Web: http://mbal-lovech.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Rumyana Petrova 
Nanovska 
Τηλέφωνο: +359 68667250 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: mbal_lovech@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/12778 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/83003 

 
08/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
3003 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
 



              
   

 

5 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  8 
 

 
«Προµήθεια οχηµάτων 
συµπίεσης απορριµµάτων»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 520 000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Obshtina Dolni chiflik» 
(∆ήµος Dolni Chiflik) 000093517 
 
∆/νση: pl. „Ticha“, Dolni chiflik 9120, Bulgaria 
Web: https://dolni-chiflik.acstre.com 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Katerina Krasimirova 
Kostova 
Τηλέφωνο: +359 887690669 
Φαξ: - 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
obst_dchiflik.opip@mail.bg  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/14881 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90811 

 
10/12/2020 - 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0811 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  9 

 
«Προµήθεια κάδων 
αποβλήτων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  216 245.00 
 
 
 
 

  
«Οbshtina grad Dobrich» 
(∆ήµος Dobrich) 000852932 
 
∆/νση: ul. „Balgariya“ No. 12, Dobrich 9300, Bulgaria 
Web: http://www.dobrich.bg/  
Αρµόδιοι για πληροφορίες: Diyana Stefanova 
Yoncheva  
Τηλέφωνο: +359 882560203 
Φαξ: - 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: d_yoncheva@dobrich.bg  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1161 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89348 

 
11/12/2020 - 23:59 
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9348 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   



              
   

 

6 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 10 

 
«Προµήθεια οχηµάτων 
περισυλλογής απορριµµάτων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  500 000.00 
 
 

 
« Obshtina Garmen»  
(∆ήµος Garmen) 000024752 
 
∆/νση: ul. „Parva“ No. 35, Garmen  2960, Bulgaria 
Web: www.garmen.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Feim Ahmed Isa 
Τηλέφωνο: +359 75232040 
Φαξ: +359 75233179Ηλεκτρονικό 
Tαχυδροµείο: oba_garmen@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/18512 
 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90189 

 
14/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0189 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  11 

 
«Προµήθεια  ιατρικών 
αναλώσιµων υλικών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  340 500.00 
 
 
 
 
 
 

 
« „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Byala Slatina“ EOOD»  
(Γενικό Νοσοκοµείο - Byala Slatina) 106513498 
 
∆/νση: ul. „Zahari Stoyanov“ No. 1, Byala Slatina 
3200, Bulgaria 
Web: http://mbal-
bsl.com/index.php/component/content/featured 
Αρµόδιοι για πληροφορίες: Petya K. Aleksandrova 
Τηλέφωνο: - 
Φαξ: - 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: mc1_bsl@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/29104 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/83826 

 
16/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
3826 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   



              
   

 

7 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  12 
 

 
«Προµήθεια  ιατρικών 
συσκευών»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  922 260.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Meditsinski universitet — Plovdiv» 
 (Ιατρικό Πανεπιστήµιο - Plovdiv) 000455471 
 
∆/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A Plovdiv 4000, 
Bulgaria 
Web: http://mu-plovdiv.bg  
Αρµόδιος για πληροφορίες: Elena Slavova  
Τηλέφωνο: +359 32200513 
Φαξ: -  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: elena.slavova@mu-
plovdiv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/26851 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/92746 

 
16/12/2020 - 23:59 
 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https://app.eop.bg/today/9
2746 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
 

 
  13 

 
«Προµήθεια  ειδών 
επίπλωσης»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  759 009.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obshtina Dimitrovgrad» (∆ήµος Dimitrovgrad) 
000903533 
 
∆/νση: bul. „G. S. Rakovski“ No. 15, Dimitrovgrad 
6400, Bulgaria 
Web: www.dimitrovgrad.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Stefka Rimpopova 
Τηλέφωνο: +359 39168237 
Φαξ: +359 39168235 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: zop@dimitrovgrad.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/2364 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90294 

 
17/12/2020 - 15:00 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0294 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.  



              
   

 

8 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  
 14 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
συσκευών, φαρµακευτικών 
προϊόντων  και προϊόντων 
ατοµικής περιποίησης» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 488 105.00 

 
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD»  
(Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Dr. Stoyan 
Kirkovich») 123535874 
 
∆/νση: ul. „General Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 
6000, Bulgaria 
Web: http://umbal-kirkovich.org/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Yovcho Petkov Yovchev 
Τηλέφωνο: +359 42605443 
Φαξ: +359 42601125 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mbalad_sz_zop@mail.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/26803 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89465 

 
18/12/2020 - 23:59 
 
 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9465 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  15 

 
«Προµήθεια τροφίµων, ποτών 
και συναφών προϊόντων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  850 000.00 
 
 
 
 

 
«Obshtina Lukovit»   
(∆ήµος Lukovit) 000291602 
 
∆/νση: ul. „Vazrazhdane“ No. 73, Lukovit  5770, 
Bulgaria  
Web: https://www.lukovit.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Galina Damyanova 
Kuzmanova 
Τηλέφωνο: +359 876344285 
Φαξ: +359 52014 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: g.kuzmanova@lukovit.bg  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/16064 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/91748 

 
21/12/2020 - 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
1748  
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   



              
   

 

9 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  16 
 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
αναλώσιµων υλικών »  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  326 805.72 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po 
nevrologiya i psihiatriya „Sv. Naum“ EAD» 
(Νευρολογικό και Ψυχιατρικό  Νοσοκοµείο «St. 
Naum») 831605813 
 
∆/νση: IV kilometar, ul. „D-r Lyuben Rusev“ No. 1, 
Sofia 1113, Bulgaria 
Web: https://www.svnaum.com/bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Mariana Angelova  
Τηλέφωνο: +359 29702283 
Φαξ: +359 28709309 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
 m.balabanova@svnaum.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/2441 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/88716 

 
21/12/2020 - 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
8716 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 


