Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια των παρακάτω εκτυπωμένων αντικειμένων:
1. T-shirt ανδρικό – γυναικείο, βαμβακερό 100%, 150γρ ή βαρύτερο, λευκό σε διάφορα μεγέθη.
Εκτύπωση στο στήθος, μεταξοτυπία πολλά χρώματα (πενταχρωμία) και στην πλάτη
μεταξοτυπία με ένα χρώμα.
Ποσότητα 3000 τεμάχια.
Οι μπλούζες θα παραδοθούν διπλωμένες σε ατομικά σακουλάκια.
Παρατίθεται σχέδιο με ενδεικτικές εκτυπώσεις.

2. Καπέλο τύπου τζόκεϋ, λευκό, πεντάφυλλο – βαμβακερό με ρυθμιζόμενο μέγεθος.
Εκτύπωση αντοχής διαμέτρου περίπου 50mm με πολύχρωμο λογότυπο.
Ποσότητα 3000 τεμάχια.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες αφορούν στην αρχική παραγγελία.
Ο προμηθευτής ζητείται να δεσμευτεί για την τήρηση των όρων συνεργασίας σε περίπτωση
επαναληπτικής παραγγελίας (ακόμα και μικρότερης ποσότητας) για τους επόμενους έξι μήνες.
Oι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα στην προσφορά τους να υποβάλουν περισσότερες
εναλλακτικές προτάσεις.
Για κάθε είδος που προτείνει ο ενδιαφερόμενος, ζητείται να φέρει εκτυπωμένο δείγμα (από
προηγούμενη δουλειά), με οποιοδήποτε σχέδιο των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.
Η κάθε προσφορά ζητείται να περιέχει τα κάτωθι στοιχεία τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια
επιλογής.



Προδιαγραφές ειδών και εκτύπωσης
Τιμή ανά τεμάχιο (για τον προτεινόμενο όγκο παραγγελίας)





Χρόνο παράδοσης από την ημέρα παραγγελίας
Προτεινόμενο τρόπο πληρωμής
Χρόνο εκτέλεσης επαναληπτικής παραγγελίας

Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 05 Μαϊου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310991365 ή
στο 6944744185.

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

