Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την ανάπτυξη συστήματος HACCP σε πέντε κυλικεία της στο χώρο
της Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα για τα κυλικεία στα κτίρια των Σχολών ΠολυτεχνικήΝομική- Θετικών Επιστημών- Ιατρική και στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Το έργο του συνεργάτη θα περιλαμβάνει για κάθε κυλικείο ξεχωριστά:
• Εκπόνηση μελέτης HACCP
• Σύνταξη φακέλου και υποβολή του σε εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης
• Σύνταξη ξεχωριστής έκθεσης απαιτούμενων αλλαγών
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση των διαδικασιών
• Υποστήριξη στην προετοιμασία για τον αρχικό έλεγχο πιστοποίησης καθώς και για τις δύο ετήσιες
επιθεωρήσεις.
• Την τελική πιστοποίηση κατά HACCP από το φορέα πιστοποίησης
Η κάθε μελέτη θα είναι προσαρμοσμένη στο αντίστοιχο κυλικείο και θα λαμβάνει υπόψη το χώρο, το
διαθέσιμο εξοπλισμό τα προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής τους και τη σύνθεση του προσωπικού.
Η επιλογή και τα έξοδα του φορέα πιστοποίησης, περιλαμβάνονται στο έργο του συνεργάτη
Στην προσφορά να αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης.
Επίσης στην προσφορά να γίνεται αναφορά στην περίπτωση αφαίρεσης ενός κυλικείου από τις απαιτήσεις
του έργου.
Κριτήριο αξιολόγησης αποτελούν η εμπειρία, η τιμή και οι όροι συνεργασίας.
Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι 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 13:00, μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Νανά Παπαγεωργίου στο 2310
996950 ή στο 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.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ
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