
 

 

 



 

 

 

          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 εξοπλισμού 
εργαστηρίου, οπτικού και 
ακριβείας (εκτός από 
γυαλιά)»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  563 555.01

«Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“»  
(Πανεπιστήμιο Σόφιας,  Κλίμεντ Οχρίδσκι ) 
000670680 

Δ/νση: ul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15, Sofia 1504, 
Bulgaria 
Web: https://www.uni-sofia.bg/ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Bistra Petrova
Τηλέφωνο: +359 28464210
Φαξ: +359 28464210
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op  @  admin  .  uni  -  sofia  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1146   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /77811   

09/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
77811

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

1

https://app.eop.bg/today/77811
https://app.eop.bg/today/77811
https://app.eop.bg/today/77811
https://app.eop.bg/today/77811
https://app.eop.bg/buyer/1146
mailto:op@admin.uni-sofia.bg?subject=TED
https://www.uni-sofia.bg/


 

 

 

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 2
«Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  455 000.00

«Meditsinski institut na MVR» 
(Ιατρικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εσωτερικών) 
129007218

Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Bulgaria
Web: https://www.mvr.bg/mi 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov 
Momchilov 
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 29821329 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Zmomchilov  @  mvr  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21485   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /86663   

13/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
86663

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

  3 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  439 000.00

«Meditsinski institut na MVR» (Ιατρικό Ινστιτούτο 
του Υπουργείου Εσωτερικών) 129007218

Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Bulgaria
Web: https://www.mvr.bg/mi 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov 
Momchilov
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 29821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Zmomchilov  @  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21485   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /87187   

16/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87187

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

2

https://app.eop.bg/today/87187
https://app.eop.bg/today/87187
https://app.eop.bg/today/87187
https://app.eop.bg/today/87187
https://app.eop.bg/buyer/21485
mailto:Zmomchilov@mvr.bg?subject=TED
https://www.mvr.bg/mi
https://app.eop.bg/today/86663
https://app.eop.bg/today/86663
https://app.eop.bg/today/86663
https://app.eop.bg/today/86663
https://app.eop.bg/buyer/21485
mailto:Zmomchilov@mvr.bg?subject=TED
https://www.mvr.bg/mi


 

 

 

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   4
«Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  396 500.00

«Meditsinski institut na MVR» 
(Ιατρικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εσωτερικών) 
129007218

Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Bulgaria 
Web: https  ://  www  .  mvr  .  bg  /  mi   
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov 
Momchilov
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 9821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Zmomchilov  @  mvr  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21485   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /86992   

16/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
86992

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

 5 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  466 283.00

«„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Svilengrad“ EOOD» 
(Γενικό Νοσοκομείο - Svilengrad) 126532456

Δ/νση: ul. „San Stefano“ No. 1, Svilengrad 6500, 
Bulgaria
Web: http  ://  mbalsvilengrad  .  com  /    
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Angelova 
Sofronova
Τηλέφωνο: +359 37974072
Φαξ: +359 37971534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbalsv  @  gmail  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /20674   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /85461  

16/11/2020 - 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
85461

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

3

https://app.eop.bg/today/85461
https://app.eop.bg/today/85461
https://app.eop.bg/today/85461
https://app.eop.bg/today/85461
https://app.eop.bg/buyer/20674
mailto:mbalsv@gmail.com?subject=TED
http://mbalsvilengrad.com/
https://app.eop.bg/today/86992
https://app.eop.bg/today/86992
https://app.eop.bg/today/86992
https://app.eop.bg/today/86992
https://app.eop.bg/buyer/21485
mailto:Zmomchilov@mvr.bg?subject=TED
https://www.mvr.bg/mi


 

 

 

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

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 6 «Προμήθεια πακέτων 
λογισμικού και συστήματα 
πληροφορικής»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  376 800.00

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie „Sveti Georgi“ EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "St. George") 
115576405

Δ/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 Tαχυδρομείο: unihosp  @  unihosp  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1273   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /79285   

17/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
79285

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

   7 «Προμήθεια ιατρικών συ-
σκευών»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 275 000.00

«Meditsinski institut na MVR»
(Ιατρικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εσωτερικών) 
129007218

Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Bulgaria
Web: https://www.mvr.bg/mi  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov 
Momchilov
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 29821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Zmomchilov  @  mvr  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21485   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /87266   

17/11/2020 - 23:59

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87266

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

4

https://app.eop.bg/today/87266
https://app.eop.bg/today/87266
https://app.eop.bg/today/87266
https://app.eop.bg/today/87266
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8
«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  350 000.00

 «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie-
Samokov» (Γενικό Νοσοκομείο Samokov) 000770086

Δ/νση: ul. „Makedoniya“ No. 49, Samokov 2000, 
Bulgaria
Web: http://www.mbal-samokov.com 
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Valentina Georgieva 
Zafirova
Τηλέφωνο: +359 2289288
Φαξ: +359 72266068
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbal  _  samokov  @  abv  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /20764  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /86204   

17/11/2020 - 13:00

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
86204

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

 9 «Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  190 000.00

«Meditsinski institut na MVR»
(Ιατρικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εσωτερικών) 
129007218

Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, 
Bulgaria
Web: https://www.mvr.bg/mi  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov 
Momchilov
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 29821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Zmomchilov  @  mvr  .  bg  
 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /21485  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87611

18/11/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87611

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

5

https://app.eop.bg/today/87611
https://app.eop.bg/today/87611
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  10 «Προμήθεια κάδων 
αποβλήτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 597 440.00

«Obshtina Shumen» 
(Δήμος Σουμέν) 000931721

Δ/νση: bul. „Slavyanski“ No. 17, Shumen 9700, 
Bulgaria
Web: www  .  shumen  .  bg   
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radoslava Zhekova 
Hadzhiivanova
Τηλέφωνο: +359 54857747
Φαξ: +359 54800400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
r  .  hadjiivanova  @  shumen  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1156   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  
/87174

19/11/2020 - 23:59

 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87174

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

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

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  500 000.00

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — 
Cherven bryag“ EOOD» 
(Γενικό Νοσοκομείο - Cherven Bryag) 000410056

Δ/νση ul. „Yane Sandanski“ No. 61, Cherven bryag 
5980, Bulgaria
Web: http  ://  mbal  -  chervenbryag  .  com   
Αρμόδιος για πληροφορίες: Asya Nikolova Atasova 
Τηλέφωνο: -
Φαξ: -
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  _  asya  @  b  -  trust  .  org   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  mbal  -  chervenbryag  .  com  /  bg  /?  cat  =7   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /86676   

20/11/2020 - 13:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
86676

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

6
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 12 «Προμήθεια οχημάτων 
συμπίεσης απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  3 772 507.00

«Obshtina Burgas» (Δήμος Burgas) 000056814

Δ/νση: ul. „Aleksandrovska“ No. 26, Burgas 8000, 
Bulgaria
Web: v.daalova@burgas.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Valeriya Dimitrova-
Daalova
Τηλέφωνο: +359 56907288
Φαξ: +359 56860912
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v  .  daalova  @  burgas  .  bg   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /16058  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87154

23/11/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /  
87154

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

  13 «Κατασκευαστικές εργασίες» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 44 934 465.17

«Vodosnabdyavane i kanalizatsiya - EAD»
(Εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης) 812115210

Δ/νση: kv. „Pobeda“, ul. „Gen. Vladimir Vazov“ No. 
3, Burgas 8000, Bulgaria
Web: https://vik-burgas.com 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Yordanka Kerankova 
Τηλέφωνο: +359 56871442 
Φαξ: +359 56842979 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jkerankova  @  vik  -  
burgas  .  com   
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /1166   

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  
today  /86254  

26/11/2020 -  23:59
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /862  
54

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