Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια κυλινδρικής θήκης πτυχίου όπως απεικονίζεται και
περιγράφεται στη συνέχεια:

•
•
•
•
•
•

Υλικό κυλίνδρου χαρτόνι
Διάμετρος ~5cm
Ύψος ~32 cm
Επικάλυψη με δερματίνη ή χαρτί με υφή δερματίνης ή αντίστοιχο υλικό
Εκτύπωση με χρυσοτυπεία
Διάμετρος σήματος που εκτυπώνεται ~7cm

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και επιδέχονται διαφοροποίησης, αρκεί να διατηρείται το ύφος του
αντικειμένου.
Στην προσφορά να αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία ανάθεσης και η
ελάχιστη παραγγελία.
Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, ποιότητας, τρόπου πληρωμής και συνεργασίας ενώ θα
αξιολογηθούν και οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να 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 15 Ιουνίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310 991365 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

