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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 20/10/2021
ΝΟΜΟΣ KAΣΤΟΡΙΑΣ                                                 Αριθ.Πρωτ.37980
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ETOΥΣ 2020-2021΄΄, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ, ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ».

Βάσει της αρ.389/2020 (ΑΔΑ:9ΟΞ8ΩΕΥ-ΧΙΖ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου 
Καστοριάς και των Νομικών Προσώπων έτους 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 
110.277,18€, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η αρ.3544/02-02-2021 προκήρυξη του 
διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 3398/01-02-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
105892 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ 21PROC008075660). 
Με την υπ’ αριθ. 178/2021 (ΑΔΑ:Ω5ΛΑΩΕΥ-8Μ8) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποφασίστηκε:
α. η κήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού ως άγονου για την παρακάτω ομάδα :

ΟΜΑΔΑ Γ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΖΩΑ
Φαρμακευτικό υλικό για τον Δήμο Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 1.499,92€ με 
Φ.Π.Α.

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την 
ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, για την ανωτέρω 
ομάδα.

Συνεπώς, ο Δήμος Καστοριάς προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού 
υλικού και ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών 
Προσώπων έτους 2020-2021, για την Ομάδα Γ΄: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
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ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΑ προϋπολογισμού 1.499,92€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης 
διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00, στο 
Τμήμα Προμηθειών, Λοιπών Δαπανών & Αποθήκης ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Καστοριάς, την προσφορά τους για την Ομάδα Γ που αφορά την προμήθεια 
φαρμακευτικού υλικού που προορίζεται για χρήση σε Ζώα της υπ’αρ. 41/2020  
μελέτης, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την 
παρ.2.2.5.2 της Διακήρυξης. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές, μέχρι και την 
ανωτέρω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών - Υπηρεσιών, αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία κατάθεσης των προσφορών, θα προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και στο άνοιγμα των προσφορών. Στη διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων 
μπορούν να παραβρίσκονται όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν. 
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς : www.kastoria.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών, Λοιπών  Δαπανών & Αποθήκης  του Δήμου Καστοριάς (τηλ.: 2467355120-
22, , αρμόδια υπάλληλος κ. Μαυροδήμου Αναστασία). 

                                                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

http://www.kastoria.gov.gr/
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