Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια τυπωμένων αναμνηστικών αθλητικών στολών για τα
αθλήματα ποδόσφαιρο, μπάσκετ (μονής και διπλής όψης), βόλεϋ γυναικών και γενικής προπόνησης.
Όλες οι στολές θα είναι 100% πολυεστερικές, πλην της στολής γενικής προπόνησης που θα είναι 100%
βαμβακερή και θα αποτελούνται από δύο τεμάχια (μπλούζα – παντελονάκι).
Ειδικά η στολή βόλεϋ γυναικών, θα έχει παντελονάκι τύπου κολάν.
Οι στολές θα διατίθενται σε νούμερα παιδικά (6 έως 14) και ενηλίκων (S έως XL).
‘Όλες οι στολές θα φέρουν τυπωμένα τα νούμερα όπως προβλέπεται για κάθε άθλημα σε τυχαία αρίθμηση
και επιπλέον θα φέρουν μονόχρωμο τύπωμα στο στήθος και στην πλάτη (στο ίδιο χρώμα με τα νούμερα).
Οι παραγγελίες θα γίνονται σπαστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η προσφορά θα πρέπει να αναγράφει τιμή μονάδας για κάθε είδος που προσφέρεται, ελάχιστη συνολική
ποσότητα παραγγελίας και μέγιστο χρόνο παράδοσης παραγγελίας.
Όλα τα στοιχεία της προσφοράς είναι αξιολογήσιμα (τιμή – ελάχιστη παραγγελία – χρόνος παράδοσης)
καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και η ποιότητα των εμπορευμάτων.
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 22 Σεπτεμβρίου 2016.
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.
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