Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση ενός
καινούριου οχήματος, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, για τις ανάγκες μετακινήσεων της Εταιρείας, για μισθωτική
περίοδο τεσσάρων (4) ετών και για μετακινήσεις έως 20.000 χιλιομέτρων ετησίως.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για τους κάτωθι τύπους οχημάτων
(μεταλλικού χρώματος ανθρακί, μπεζ ή ασημί) ή παρόμοιους:
1. Peugeot 508 DIESEL - 2015 1.6 Bluehdi Active S&s 120hp 4dr
2. VW PASSAT (3G2) - 2015 1.4 16v Tsi Bmt Comfortline 125hp 4dr
3. VW PASSAT DIESEL - 2015 1.6 Tdi Comfortline 120ps 4dr
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται στο μηνιαίο μίσθωμα ξεχωριστά για κάθε έναν
από τους παραπάνω τύπους οχημάτων και να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή των όρωνπροϋποθέσεων της μίσθωσης καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται
και οι χρόνοι παράδοσης κάθε οχήματος.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail:etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016.
Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, προσφερόμενων υπηρεσιών και
χρόνου παράδοσης των οχημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
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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