Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τεχνική υποστήριξη και ετήσια
συντήρηση των ταμειακών μηχανών που διαθέτει, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των κάτωθι υπηρεσιών
για τους τύπους ταμειακών μηχανών DELMAC DR570LTV2 και OUORION QMP50:
1.
Τεχνική υποστήριξη με κόστος ανά ώρα
2.
Προγραμματισμός
3.
Ετήσια συντήρηση καλής λειτουργίας
4.
Κόστος αναλωσίμων
5.
Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση τους
Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, συνεργασίας και υποστήριξης, τρόπου πληρωμής και
εμπειρίας, καθώς επίσης και η άμεση διαθεσιμότητα.
Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη εξουσιοδότησης για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και η
δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, εντός της ημέρας, σε ενδεχόμενη βλάβη ή έκτακτη ανάγκη.
Οι επικρατέστεροι προμηθευτές, θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Παπαγεωργίου στα τηλέφωνα 2310
996950 και 6942621999.
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.
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