Αλεξανδρούπολη 23/07/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τύπος Προμήθειας:

Προμήθεια υπηρεσιών

Τίτλος Διαγωνισμού:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η προμήθεια

Υπηρεσίες εκτυπώσεων
200,00€

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα
Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΠΔΕ :
Κωδικός ΣΑΕ:
Επιστημονικά Υπεύθυνη (Ε.Υ.):

Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:
(ταχυδρομικώς ή/και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει
να ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων

Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία
ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια
βίου μάθηση – ΕΣΠΑ 2007-2013 – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ
ΙΙ»
Συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΚΤ) & Εθνικούς Πόρους
ΚΕ-81324
3920
2013ΣΕ01380048
013/3
Μαρία Αλεξίου Χατζάκη, Επικ. Καθηγήτρια του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ.,
email: mchatzak@mbg.duth.gr
06/08/2014, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00
Διεύθυνση: ΕΥ, Μαρία Αλεξίου Χατζάκη, Τμήμα
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ, Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη, τηλ. επικοινωνίας: 2551030636
Μαρία Αλεξίου Χατζάκη, Επικ. Καθηγήτρια του Τμ.
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., email:
mchatzak@mbg.duth.gr . Τηλ. επικοινωνίας:
2551030636, 6974149354

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εκτυπώσεις πόστερ διαστάσεων τουλάχιστον 100x70 εκ., πλαστικοποιημένες
(μορφή μουσαμά ή φωτογραφικό χαρτί) και έγχρωμες
2. Ο εντολέας θα δύναται να ζητάει από τον ανάδοχο την παραγγελία εκτυπώσεων,
ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος
3. Ο εντολέας θα δύναται να ζητάει από τον ανάδοχο την αποστολή των εκτυπώσεων
στο ΔΠΘ (γραφείο της ΕΥ) εάν οι εκτυπώσεις γίνονται εκτός πόλεως
(Αλεξανδρούπολης), χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
4. Η διάρκεια ολοκλήρωσης της υπηρεσίας θα ταυτίζεται με την ολοκλήρωση του
προγράμματος (31 Ιουλίου 2015 ή και περισσότερο εάν υπάρξει παράταση του
έργου)
5. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ρητώς τις προσφερόμενες τιμές υπηρεσιών
ανά μονάδα, ανάλογα με τις διαστάσεις και την ποιότητα της εκτύπωσης.
6. Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, σε δύο δόσεις: μία στο τέλος του
ημερολογιακού έτους 2014 και μία κατά τη λήξη του προγράμματος.

