Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια εκτυπωμένων αναμνηστικών αντικειμένων.
Οι προμηθευτές θα αναλαμβάνουν την προμήθεια των αντικειμένων, την εκτύπωση τους με το
δημιουργικό που θα τους δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, τη συσκευασία τους και την παράδοση τους
στους χώρους της ΕΑΔΠ.
Ενδεικτικές κατηγορίες αντικειμένων είναι:




Ενδύματα, και αξεσουάρ ένδυσης και αθλητικός ρουχισμός
Είδη γραφείου, είδη συνεδρίου και επαγγελματικά δώρα
Μικροκατασκευές από γυαλί – συνθετικό γυαλί – ξύλο – μέταλλο – πέτρα και άλλα υλικά.

Από τους ενδιαφερόμενους ζητείται να δηλώσουν πρόθεση συνεργασίας για τις παραπάνω
κατηγορίες καθώς και να προσκομίσουν δείγματα δουλειάς τους για τα παρακάτω αντικείμενα ώστε
να αξιολογηθεί η ένταξή τους στη λίστα προμηθευτών.







Σακίδιο πλάτης και τσάντα πάνινη με μονόχρωμη μεταξοτυπία
Κούπα και κούπα θερμός με μονόχρωμη μεταξοτυπία
Στυλό με μονόχρωμη μεταξοτυπία
Τετράδιο με μονόχρωμη ή δίχρωμη εκτύπωση offset και ψηφιακή εκτύπωση
Τ-shirt, φούτερ, καπέλο με μονόχρωμη μεταξοτυπία
Κονκάρδες – Μαγνητάκια – Σελιδοδείκτες με ψηφιακή εκτύπωση

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν:
I.
II.
III.

Τις κατηγορίες αντικειμένων που διαθέτουν (είναι επιθυμητή η αποστολή φυσικού ή
ηλεκτρονικού καταλόγου)
Υπεύθυνο επικοινωνίας
Ε- mail αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικά και τα δύο)

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η ποιότητα των δειγμάτων θα κρίνεται άριστη, εντάσσονται σε ένα
κατάλογο προμηθευτών και στη συνέχεια η ΕΑΔΠ, όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες
προμηθειών, θα επικοινωνεί μαζί τους για την αποστολή συγκεκριμένης προσφοράς με τιμή –
προδιαγραφές- τρόπο πληρωμής- χρόνο παράδοσης- δειγματισμό και άλλες πληροφορίες κατά
περίπτωση.
Κριτήρια που θα συνεκτιμηθούν για την εισαγωγή ενός προμηθευτή στον κατάλογο είναι η συνέπεια
της εταιρείας, το πελατολόγιο και η γκάμα προϊόντων στην κατηγορία προϊόντων που ενδιαφέρει.
Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά
(Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διογένη Διονυσιάδη στο
2310991365.
Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι
στους συμμετέχοντες.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να
τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την
επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να
μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν
εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα
δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη
παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της,
χωρίς τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες
πληροφορίες.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ

Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Βαρσακέλης

