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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – 
μελών τους. 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/bg60.  

 
 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 πίνακες. 

 

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

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Προμήθεια αντικαρκινικών 
φαρμάκων και φαρμάκων για 
αιμοκάθαρση (σε 3 παρτίδες)  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 24.939.829 

Πολυκλινική „Tsaritsa Yoanna-
ISUL“ EAD (УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД) 
8, „Byalo More“ str. 
1527 Σόφια 
Βουλγαρία 
Τηλ.: +359 29432106 
Fax: +359 29432279 
Web:  http://www.isul.eu/     
E-mail: dogovori@isul.eu             
 
Πληροφορίες: κα Rumyana 

Doganova 

27.06.2016 – 12:00 
 
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http://www.isul.eu/Obsht_pora
chki/obsht_porachki_72.html   

27.06.2016 – 12:00 
 
 
 
Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά. 

2. Προμήθεια  εμβολίων και 
διαγνωστικών σκευασμάτων για την 

Βουλγαρική Υπηρεσία Ασφάλειας 
Τροφίμων 

09.06.2016 – 17:00 
  

09.06.2016 – 17:00 
 

http://www.agora.mfa.gr/bg60
http://www.isul.eu/
mailto:dogovori@isul.eu?subject=TED
http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_72.html
http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_72.html
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN) 

Αα
/№ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος 
για την πρόληψη, την επιτήρηση, τον 
έλεγχο και την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων για την περίοδο 
2016–2018  
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 7.670.467 
 

15Α, bul. „Pencho Slaveykov“  
5700 Σόφια 
Βουλγαρία 
Τηλ.: +359 29169857 
Fax: +359 29159837 
Web:  http://babh.government.bg/     
E-mail: a_pashova@bfsa.bg             
 
Πληροφορίες: κα Anita Pashova, 
επικεφαλής νομικής υπηρεσίας 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 

 
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί 
του διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http://www.aop.bg/ng/form.ph
p?mode=view&class=F02_2014&i
d=732465  
  

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

3. Κατασκευή μικρής υδροηλεκτρικής 
μονάδας στον ποταμό Iliina με τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 
Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD) 
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):  
περίπου BGN 2.500.000  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται: 
 
Mr. Rosen Mihaylov 
Address: Rila Holy Cloister – Rila 
monastery 
Fax: +359 7054 3383 
e-mail: ramihajloff@gmail.com 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
βλ.: 
 
 http://www.ebrd.com/work-
with-us/procurement/p-pn-
160330a.html    

Η προκήρυξη 
αναμένεται να 
δημοσιευθεί το 3ο 
εξάμηνο 2016 

 

http://babh.government.bg/
http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=732465
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http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=732465
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