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∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 συσκευών 
τοµογραφίας »  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  664 000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po 
nevrologiya i psihiatriya „D-r Stefan 
Cherkezov“AD» 
(Γενικό  Νοσοκοµείο „D-r Stefan Cherkezov”) 
104510514 
 
∆/νση: ul. „Nish“ No. 1, Veliko Tarnovo 5000, 
Bulgaria 
Web: https://www.mobaltarnovo.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Zdravka Mihaylova 
Τηλέφωνο: +359 896693435 
Φαξ: - 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  mobal_sch@yahoo.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/12753 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/92126 

 
28/12/2020-23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
2126 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   



              
   

 

2 

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

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  
 2 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
συσκευών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 192 320.00 

 
«Kompleksen onkologichen tsentar — Plovdiv“ 
EOOD»  
(Ογκολογικό Κέντρο-Plovdiv (Φιλιππούπολη)) 
000463379 
 
∆/νση: ul. „Vasil Aprilov“ No. 15A, Plovdiv 4000 
Bulgaria 
Web: https://onkoplov.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Boris Lozanov 
Τηλέφωνο: +359 878934901 
Φαξ:- 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: onkodis_plovdiv@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/18411 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/95497 

 
30/12/2020-23:59 
 
 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
5497 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  3 
 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
αναλώσιµων υλικών»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  203 400.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Diagnostichno-konsultativen tsentar — Plovdiv“ 
EOOD» (∆ιαγνωστικό και Συµβουλευτικό-Plovdiv) 
115352243 
 
∆/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4003, 
Bulgaria 
Web: http://dkcplovdiv.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Nedyalka Vasileva 
Τηλέφωνο: +359 885060201 
Φαξ:- 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  dkc_plovdiv@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/18258 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/93311 

 
30/12/2020-23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
3311 
 
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 

 
«Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού 
εξοπλισµού» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 350 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sveta Marina“ EAD» 
( Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο „Sveta 
Marina“) 103562052 
 
∆/νση: bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1, Varna 9010 
Bulgaria 
Web: https://www.svetamarina.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Ivan Hristov Dipchikov 
Τηλέφωνο: +359 52978678 
Φαξ: +359 52978896 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
ivandipchikov@svetamarina.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1198 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89221 

 
04/01/2021- 20:00 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9221 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
 

 
  5 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
αναλώσιµων υλικών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  1 488 227.69 
 
 
 
 
 
 

 
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r 
Tota Venkova“ AD» 
(Γενικό Νοσοκοµείο „D-r Tota Venkova“) 107507217 
 
∆/νση: ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1, Gabrovo 5300, 
Bulgaria 
Web: http://www.mbalgabrovo.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Milena Nikolova 
Yordanova 
Τηλέφωνο: +359 66800638 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
targovembalgabrovo@gmail.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/2378 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89227 

 
04/01/2021- 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9227 
 
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 
 

 
«Προµήθεια  εξοπλισµού 
γραφείου εκτός από έπιπλα»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  181 300.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Plovdivski universitet „Paisiy Hilendarski“» 
 (Πανεπιστήµιο Plovdiv (Φιλιππούπολης)  „Paisiy 
Hilendarski“) 000455457 
 
∆/νση: ul. „Tsar Asen“ No. 24, Plovdiv 4000, Bulgaria 
Web: https://uni-plovdiv.bg/  
Αρµόδιος για πληροφορίες: Teodora Medneva 
Τηλέφωνο: +359 32261474 
Φαξ: -  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: teodoramedneva@uni-
plovdiv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/20868 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/96071 

 
04/01/2021-23:59 
 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https://app.eop.bg/today/9
6071 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  7 
 

 
«Προµήθεια συσκευών 
οξυγονοθεραπείας και 
υποβοήθησης της αναπνοής»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  489 600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sveti Georgi“ EAD» 
(Πανεπιστηµιακό Γενικό  Νοσοκοµείο „Sveti Georgi“) 
115576405 
 
∆/νση: bul. „Peshtersko shose“ No. 66, Plovdiv 4002, 
Bulgaria 
Web: www.unihosp.com 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Tencho Petkov Vasilev 
Τηλέφωνο: +359 32602930 
Φαξ: +359 32644058 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  unihosp@unihosp.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/1273 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/93190 

 
04/01/2021-23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
3190 
 
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  διαφόρων 
ιατρικών συσκευών και 
προϊόντων»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  8 694 878.97 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Burgas“ AD» (Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο-Burgas)  102274111 
 
∆/νση: ul. „Stefan Stambolov“ No. 73, Burgas 8000, 
Bulgaria 
Web: http://www.mbalburgas.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Irena Doncheva Nikola-
Petrova 
Τηλέφωνο: +359 879358008 
Φαξ: +359 56810592 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: i.petkova@abv.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/12780 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/89234 

 
04/01/2021-23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
9234 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.  

 
  9 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
αναλώσιµων υλικών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  5 297 628.00 
 
 
 
 

 
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Kanev“ AD»   
(Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “Kanev”) 
117505556 
 
∆/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 2, Ruse 7002, Bulgaria  
Web: http://umbal.ruse.bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Ivelina Georgieva Petrova 
Τηλέφωνο: +359 82887329 
Φαξ: +359 82887248 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: 
opkanev@hospitalruse.org  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/1097 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/94232 

 
04/01/2021-23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
4232 
 
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 φαρµακευτικών 
προϊόντων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  2 886 810.47 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ministerstvo na zdraveopazvaneto»  
(Υπουργείο Υγείας) 000695317 
 
∆/νση: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5,  Sofia 1000, 
Bulgaria 
Web: http://www.mh.government.bg/bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Bilyana Kasheva 
Τηλέφωνο: +359 29301415 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
bkasheva@mh.government.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1105 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/94177 

 
05/01/2021- 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
4177Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   
 

 
 11 
 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
συσκευών»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN 140 000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sv. Ivan Rilski“ EAD» 
(Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο „Sv. Ivan 
Rilski“)  000715054 
 
∆/νση: bul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 15,  Sofia 1431, 
Bulgaria 
Web: www.rilski.com 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Vesela Dimitrova Dineva 
Τηλέφωνο: +359 29520879 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: op@rilski.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/26813 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/95204 

 
05/01/2021- 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
5204 
 
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 οχηµάτων 
συµπίεσης απορριµµάτων» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  310 333.33 
 
 

 
« Obshtina Berkovitsa»  
(∆ήµος Berkovitsa)  000320559 
∆/νση: pl. „Yordan Radichkov“ No. 4,  Berkovitsa 
3500, Bulgaria 
Web: www.berkovitsa.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Vanya Ventsislavova 
Ivanova 
Τηλέφωνο: +359 884159106 
Φαξ: +359 95388405 
Ηλεκτρονικό 
Tαχυδροµείο: vencislavova.v@berkovitsa.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1139 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/95387 

 
05/01/2021-23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
5387 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
   13 

 
«Προµήθεια ιατρικών 
συσκευών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  889 610.00 

 
«Obshtina Berkovitsa» (∆ήµος Berkovitsa)  000320559 
 
∆/νση: pl. „Yordan Radichkov“ No. 4,   
Berkovitsa 3500, Bulgaria  
Web: https://www.berkovitsa.bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Veselka Grigorova 
Zaharieva 
Τηλέφωνο: +359 95389129 
Φαξ: +359 95388405 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
zaharieva.v@berkovitsa.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1139 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://app.eop.bg/today
/90163 

 
06/01/2021  23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0163 
 
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 
αναλώσιµων υλικών»  
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  684 966.40 

 
«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na 
hematologichni zabolyavaniya EAD»  
(Ειδικό Νοσοκοµείο Αιµατολογικών Παθήσεων) 
200105779 
 
∆/νση: ul. „Plovdivsko pole“ No. 6, Sofia 1756, 
Bulgaria 
Web: https://app.eop.bg/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Vladimir Rumenov Iliev 
Τηλέφωνο: +359 24542114 
Φαξ: +359 24542108 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
vladimir.iliev@hematology.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   
https://app.eop.bg/buyer/1249 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/90652 

 
11/01/2021-23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
0652 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
   15 

 
«Προµήθεια  κόλλας ψυχρής 
συγκόλλησης» 
  
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 688 500.00 

 
«„Mini Maritsa-iztok“ EAD» 
(Θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο) 833017552 
 
∆/νση: ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13,  Radnevo 
6260, Bulgaria 
Web: https://www.marica-iztok.com/ 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Irena Petrova Videva 
Τηλέφωνο: +359 41783305-4014 
Φαξ: +359 41783363 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: i_videva@marica-
iztok.com 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/10687 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/84579 

 
11/01/2020-23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
4579 
 
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 τερµατικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  1 320 000.00 
 
 
 
 

  
«ChEZ Razpredelenie Balgariya AD» 
(Εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας) 130277958 
 
∆/νση: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159,  
Sofia 1784, Bulgaria 
Web: www.cez-rp.bg  
Αρµόδιοι για πληροφορίες: Vanya Lyubomirova 
Chepanova 
Τηλέφωνο: +359 64896961 
Φαξ: +359 28272171 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: vanya.chepanova@cez.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/2354 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/77267 

 
12/01/2021- 23:59 
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/7
7267 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 
  17 

 
«Κατασκευαστικές εργασίες 
γραµµών ηλεκτροδότησης» 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  4 678 410.00 

 
«ChEZ Razpredelenie BaLGARIYa AD» 
(Εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας) 130277958 
 
∆/νση: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Sofia 1784, 
Bulgaria  
Web: www.cez-rp.bg 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Mariyana Petkova 
Stoycheva 
Τηλέφωνο: +359 28958976 
Φαξ: +359 28272171/ +359 28270332 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mariana.stoicheva@cez.bg 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/2354 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:  
https://app.eop.bg/today
/93283 

 
15/01/2021- 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/9
3283 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   



              
   

 

10

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

Αα/
№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  18 

 
«Προµήθεια  ορθοπεδικών 
µοσχευµάτων » 
 
Προϋπολογισµός (άνευ ΦΠΑ):  
BGN  2 500 000.00 
 
 
 
 
 
 

 
« Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD»  
(Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο „Tsaritsa 
Yoanna“ — ISUL“)  831605806 
 
∆/νση: ul. „Byalo more“ No. 8,  Sofia 1527, Bulgaria 
Web: www.isul.eu 
Αρµόδιοι για πληροφορίες: Daniela Konstantinova 
Mincheva 
Τηλέφωνο: +359 29432106 
Φαξ: - 
Ηλεκτρονικό Tαχυδροµείο: dogovori_tenders@isul.eu 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/1255 
 

 
Κόστος: ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισµού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today
/85753 

 
15/01/2021-23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συµµετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/8
5753 
 
Γλώσσα που µπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συµµετοχής: µόνο 
βουλγαρικά.   

 


