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ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ-ΣΕΤΦΟ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 
                                                                 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΒΕΙΑ ΟΦΙΑ 

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. Σα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε 
διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  1 

 
«Προμήθεια  διαγνωστικών 
και ακτινοδιαγνωστικών 
συσκευών» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  1 539 458.34 
 
 
 
 
 

 

«Ministerstvo na zdraveopazvaneto»  

(Τπουργείο Τγείας)  000695317 
 

Δ/νση: pl. „Sveta Nedelya― No. 5, Sofia 1000, 
Bulgaria 

Web: http://www.mh.government.bg/bg/ 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Konstantinos Yanis 

Yaglis 

Σηλέφωνο: +359 29301366 
Υαξ: - 
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: 

kyaglis@mh.government.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/1105 
 

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

https://app.eop.bg/today/10

2189 

 

22/02/2021 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/102

189 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

http://www.mh.government.bg/bg/
mailto:kyaglis@mh.government.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/1105
https://app.eop.bg/today/102189
https://app.eop.bg/today/102189
https://app.eop.bg/today/102189
https://app.eop.bg/today/102189
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
   2 

 
«Προμήθεια  εργαστηριακού, 
οπτικού και ακριβείας 
εξοπλισμού (εκτός από 
γυαλιά)» 
  
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ): 

BGN 610 976.67 
 

 

«Institut po elektrohimiya i energiyni sistemi» 

(Ινζηιηούηο Ηλεκηποσημείαρ και Ενεπγειακών 

Σςζηημάηων) 000662089 
 

Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev―, blok 10,  Sofia 1113, 
Bulgaria 

Web: https://iees.bas.bg/bg 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Dimitar Dimitrov 

Σηλέφωνο: +359 888547450 

Υαξ: +359 28722544 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimidimitrov@iees.bas.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/25778 
 

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

https://app.eop.bg/today/99

864 

 

22/02/2021 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/998

64 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 
  3 

 
«Προμήθεια  εργαστηριακού, 
οπτικού και ακριβείας 
εξοπλισμού (εκτός από 
γυαλιά)» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  312 921.00 
 
 
 
 

 

«Lesozashtitna stantsiya — Sofiya»  (Σηαθμόρ 

πποζηαζίαρ δαζών - Σόθια) 130572816 

 

Δ/νση: kv. „Republika―, ul. „Shose Bankya― No. 3,  

et. 42,  Sofia 1000, Bulgaria  

Web: http://www.lzssofia.com/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliyan Lazarov 

Mutafchiyski 

Σηλέφωνο: +359 885201275 

Υαξ: +359 29885301 

Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: ilian71@iag.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/28819 

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

https://app.eop.bg/today/97

712 

 

22/02/2021 23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/977

12 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

https://iees.bas.bg/bg
mailto:dimidimitrov@iees.bas.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/25778
https://app.eop.bg/today/99864
https://app.eop.bg/today/99864
https://app.eop.bg/today/99864
https://app.eop.bg/today/99864
http://www.lzssofia.com/
mailto:ilian71@iag.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/28819
https://app.eop.bg/today/97712
https://app.eop.bg/today/97712
https://app.eop.bg/today/97712
https://app.eop.bg/today/97712
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  4 
 

 
«Προμήθεια  φαρμακευτικών 
προϊόντων»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  560 563.21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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 Atanasova 
Σηλέφωνο: - 
Υαξ: - 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

 mbal.chervenbryag@gmail.com 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/14801 

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

https://app.eop.bg/today/10

4535 

 

22/02/2021 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/104

535 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.   

 
  5 
 

 
«Προμήθεια ιατρικών 

σσσκεσών, υαρμακεστικών 

προϊόντων και προϊόντων 

ατομικής περιποίησης»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  1 276 517.60 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 

„Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD» 

(Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο)  121663601 
 

Δ/νση: ul. „Konjovitsa― No. 65, Sofia 1309, Bulgaria 

Web: www.hearthospital.bg 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rositsa Dimitrova 

Σηλέφωνο: +359 29217131 

Υαξ: +359 29217142 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

 rdimitrova@hearthospital.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https://app.eop.bg/buyer/2413 

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

https://app.eop.bg/today/10

5305 

 

22/02/2021 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/105

305 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

http://mbal-chervenbryag.com/
mailto:mbal.chervenbryag@gmail.com?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/14801
https://app.eop.bg/today/104535
https://app.eop.bg/today/104535
https://app.eop.bg/today/104535
https://app.eop.bg/today/104535
http://www.hearthospital.bg/
mailto:rdimitrova@hearthospital.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/2413
https://app.eop.bg/today/105305
https://app.eop.bg/today/105305
https://app.eop.bg/today/105305
https://app.eop.bg/today/105305


              

   
 

4 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  6 

 
«Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  2 419 309.64 
 
 
 
 
 
 

 

«Kompleksen onkologichen tsentar — Plovdiv“ 

EOOD “ EOOD» 

(Σςγκπόηημα Ογκολογικού Κένηπος – Plovdiv) 

000463379 

Δ/νση: ul. „Vasil Aprilov― No. 15A, Plovdiv 4000, 
Bulgaria 

Web: http://onkoplov.com/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boris Ivanov Lozanov 

Σηλέφωνο: +359 0888934110 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

borkoivanov1924@gmail.com 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/18411 

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

https://app.eop.bg/today/10

4578 

 

25/02/2021 23:59 

 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/104

578 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 
  7 

 
«Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  358 874.00 
 
 
 

  

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie  

„D-r Stoycho Hristov“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο      

„D-r Stoycho Hristov―) 107507982 

 

Δ/νση: ul. „Stefan Peshev― No. 147, Sevlievo 5400, 
Bulgaria 

Web: http://mbal-sevlievo.eu  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nevena Maneva Marinova 

Σηλέφωνο: +359 895521758 
Υαξ: - 

Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: nevito569@abv.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https://app.eop.bg/buyer/2502 

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

https://app.eop.bg/today/91

095 

 

25/02/2021  23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/910

95 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

http://onkoplov.com/
mailto:borkoivanov1924@gmail.com?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/18411
https://app.eop.bg/today/104578
https://app.eop.bg/today/104578
https://app.eop.bg/today/104578
https://app.eop.bg/today/104578
http://mbal-sevlievo.eu/
mailto:nevito569@abv.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/2502
https://app.eop.bg/today/91095
https://app.eop.bg/today/91095
https://app.eop.bg/today/91095
https://app.eop.bg/today/91095


              

   
 

5 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  8 

 
«Προμήθεια ιατρικών 
συσκευών » 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  2 200 000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 

lechenie „Sveta Ekaterina“ EAD»  
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αγία 

Αικατερίνη») 831605845 
 

Δ/νση: bul. „Pencho Slaveykov― No. 52 A, Sofia 

1431, Bulgaria 

Web: http://svetaekaterina.eu/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Galina Nencheva 

Gancheva 

Σηλέφωνο: +359 2 9159450 

Φαξ: +359 2 9159443 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: ggancheva@uhsek.com 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/14914 

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

https://app.eop.bg/today/10

1746 

 

25/02/2021  23:59 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/101

746 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   
 

 
  9 
 

 
«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  1 391 808.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Kompleksen onkologichen tsentar — Ruse 

EOOD» (Σςγκπόηημα Ογκολογικού Κένηπος – Ruse) 

117527022 
 

Δ/νση: ul. „Nezavisimost― No. 2, Ruse 7002, Bulgaria 

Web: https://kocruse.com/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ventsislava Apostolova 

Σηλέφωνο: +359 82819928 

Υαξ: +359 82834339 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kocruse@abv.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/18122 

 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today/10

6008 

 

26/02/2021 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:  

https://app.eop.bg/today/106

008  
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

http://svetaekaterina.eu/
mailto:ggancheva@uhsek.com?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/14914
https://app.eop.bg/today/101746
https://app.eop.bg/today/101746
https://app.eop.bg/today/101746
https://app.eop.bg/today/101746
https://kocruse.com/
mailto:kocruse@abv.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/18122
https://app.eop.bg/today/106008
https://app.eop.bg/today/106008
https://app.eop.bg/today/106008
https://app.eop.bg/today/106008


              

   
 

6 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  10 

 
«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  214 751.00 

 

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 

„Lozenets“ EAD» 

( Γενικό Νοσοκομείο “Lozanets”) 205967328 
 

Δ/νση: Lozenets, ul. „Kozyak― No. 1, Sofia 1407, 
Bulgaria  

Web: https://www.lozenetz-hospital.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Leona Ivaylova Krumova 

Σηλέφωνο: +359 29607218 

Υαξ: +359 29624771 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lkrumova@lozenetz-

hospital.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/23021 

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

https://app.eop.bg/today/10

4641 

 

01/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/104

641 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 
  11 
 

 
«Προμήθεια μη χημικών 
ιατρικών αναλώσιμων 
υλικών μιας χρήσης και 
αιματολογικών αναλώσιμων 
υλικών»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  2 336 260.00 
 
 
 
 
 
 

 

«„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 

„Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD» 

(Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο) 121663601 
 

Δ/νση: ul. „Konjovitsa― No. 65, Sofia 1309, Bulgaria 

Web: www.hearthospital.bg 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Rositsa Dimitrova 

Σηλέφωνο: +359 29217131 

Υαξ: +359 29217142 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

rdimitrova@hearthospital.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/2413 

 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today/10

6880 

 

01/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/106

880 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.   

https://www.lozenetz-hospital.bg/
mailto:lkrumova@lozenetz-hospital.bg?subject=TED
mailto:lkrumova@lozenetz-hospital.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/23021
https://app.eop.bg/today/104641
https://app.eop.bg/today/104641
https://app.eop.bg/today/104641
https://app.eop.bg/today/104641
http://www.hearthospital.bg/
mailto:rdimitrova@hearthospital.bg
https://app.eop.bg/buyer/2413
https://app.eop.bg/today/106880
https://app.eop.bg/today/106880
https://app.eop.bg/today/106880
https://app.eop.bg/today/106880


              

   
 

7 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
 12 

 
«Προμήθεια  ραδιοϊσοτόπων» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  4 039 410.00 
 
 

 

«Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno 

lechenie po onkologiya“ EAD» (Ειδικό Πανεπιστη-

μιακό Νοσοκομείο Ογκολογίας) 000662776  
 

Δ/νση: ul. „Plovdivsko pole― No..6, Sofia 1756, 

Bulgaria 

Web: https://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Teodora Tsvetanova 

Trifonova-Naydenova 

Σηλέφωνο: +359 28076103 
Υαξ: - 
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  

ttrifonova@sbaloncology.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/12790 

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

https://app.eop.bg/today/10

7092 

 

01/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/107

092 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 
  13 
 

 
«Προμήθεια  λιπασμάτων και 
ενώσεων αζώτου»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  501 960.00 
 
 
 
 
 
 

 

«Darzhavno predpriyatie „Kabiyuk“ DP» 

(Κπαηική επισείπηζη "Kabiyuk" DP) 127512595 
 

Δ/νση: Makak, Shumen  9700, Bulgaria 

Web: https://kabiuk.net/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Plamen Marinov Petkov 

Σηλέφωνο: +359 801050 
Υαξ: - 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  kabiuk_ofis@abv.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/21386 

 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
https://app.eop.bg/today/10

7123 

 

01/03/2021 23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/107

123 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.   

https://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/
mailto:ttrifonova@sbaloncology.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/12790
https://app.eop.bg/today/107092
https://app.eop.bg/today/107092
https://app.eop.bg/today/107092
https://app.eop.bg/today/107092
https://kabiuk.net/
mailto:kabiuk_ofis@abv.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/21386
https://app.eop.bg/today/107123
https://app.eop.bg/today/107123
https://app.eop.bg/today/107123
https://app.eop.bg/today/107123


              

   
 

8 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  14 
 

«Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων »  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  513 767.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po 

infektsiozni i parazitni bolesti „Prof. Ivan Kirov“ 

EAD “ EAD» 

(Ειδικό Νοζοκομείο Μολςζμαηικών και Παπαζιηικών 

Αζθενειών "Dr. Ivan Kirov ") 000689150 
 

Δ/νση: bul. „Akad. Ivan Evstratiev Geshov― No. 17, 

Sofia 1606, Bulgaria 

Web: https://neu.sbalipb.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Lyudmila Stoyanova 

Aleksova 

Σηλέφωνο: +359 29023705 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lalexova@sbalipb.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/28901 

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

https://app.eop.bg/today/99

403 

01/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/994

03 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 
  
   15 

 
«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών» 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN 956 000.00 

«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie 

„Lozenets“ EAD» 

( Γενικό Νοσοκομείο “Lozanets”) 205967328 
 

Δ/νση: Lozenets, ul. „Kozyak― No. 1, Sofia 1407, 
Bulgaria  

Web: https://www.lozenetz-hospital.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Leona Ivaylova Krumova 

Σηλέφωνο: +359 29607218 

Υαξ: +359 29624771 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lkrumova@lozenetz-

hospital.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/23021 

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

https://app.eop.bg/today/10

4743 

 

02/03/2021  23:59 
 
 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/104

743 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

https://neu.sbalipb.bg/
mailto:lalexova@sbalipb.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/28901
https://app.eop.bg/today/99403
https://app.eop.bg/today/99403
https://app.eop.bg/today/99403
https://app.eop.bg/today/99403
https://www.lozenetz-hospital.bg/
mailto:lkrumova@lozenetz-hospital.bg?subject=TED
mailto:lkrumova@lozenetz-hospital.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/23021
https://app.eop.bg/today/104743
https://app.eop.bg/today/104743
https://app.eop.bg/today/104743
https://app.eop.bg/today/104743


              

   
 

9 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
  16 

 
«Προμήθεια  αντιψυκτικών 

παρασκευασμάτων»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  250 000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Stolichen avtotransport EAD» (Αστικές 

συγκοινωνίες Πρωτευούσης (όφιας))  121683408 
 

Δ/νση: ul. „Zhitnitsa― No. 21, Sofia 1618, Bulgaria 

Web: www.sofiabus.bg/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Kaloyan Georgiev 

Stamatov 

Σηλέφωνο: +359 29557553 
Υαξ: - 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.stamatov@sofiabus.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/2306 

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

https://app.eop.bg/today/10

5412 

 

02/03/2021 14:00 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/105

412 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.  

 
  17 
 

 
«Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών »  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN  2 717 817.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 

lechenie „D-r Georgi Stranski“ EAD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Dr. Georgi 

Stranski”) 114532352 
 

Δ/νση: ul. „Georgi Kochev― No. 8-A, Pleven 5800, 
Bulgaria 

Web: www.umbalpleven.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Odet Erol Zekiri-

Dushkova  

Σηλέφωνο: +359 64886113 

Υαξ: +359 64886212 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  juristaop@umbalpln.com 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  

https://app.eop.bg/buyer/20613 

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

https://app.eop.bg/today/10

2873 

 

05/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

https://app.eop.bg/today/102

873  
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

http://www.sofiabus.bg/
mailto:k.stamatov@sofiabus.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/2306
https://app.eop.bg/today/105412
https://app.eop.bg/today/105412
https://app.eop.bg/today/105412
https://app.eop.bg/today/105412
http://www.umbalpleven.com/
mailto:juristaop@umbalpln.com?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/20613
https://app.eop.bg/today/102873
https://app.eop.bg/today/102873
https://app.eop.bg/today/102873
https://app.eop.bg/today/102873


              

   
 

10 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα/
№ 

ΣΙΣΛΟ  ΥΟΡΕΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤΦΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
   18 
 

 
«Προμήθεια  ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΥΠΑ):  

BGN 2 302 521.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 

lechenie — Burgas“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο -Burgas) 

102274111 
 

Δ/νση: ul. „Stefan Stambolov― No. 73, Burgas 8000, 

Bulgaria 

Web: http://www.mbalburgas.com/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Irena Doncheva 

Nikolova-Petkova 

Σηλέφωνο: +359 879358008 

Υαξ: +359 56810592 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.petkova@abv.bg 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 

https://app.eop.bg/buyer/12780 
 

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

https://app.eop.bg/today/88

549 

 

08/03/2021  23:59 
  
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://app.eop.bg/today/885

49 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: 
μόνο βουλγαρικά.   

 

http://www.mbalburgas.com/
mailto:i.petkova@abv.bg?subject=TED
https://app.eop.bg/buyer/12780
https://app.eop.bg/today/88549
https://app.eop.bg/today/88549
https://app.eop.bg/today/88549
https://app.eop.bg/today/88549

