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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φυσιγγίων LTO5. 
 
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φυσιγγίων LTO5. 

Αναλυτικά ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) 

1 
Φυσίγγιο γραμμικής ταινίας ανοιχτής τεχνολογίας (LTO), πέμπτης γενιάς  
(LTO5 / Ultrium 5) 

30 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή. Οι 
υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψιν το επισυναπτόμενο παράρτημα 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ» το οποίο 
περιέχει πληροφορίες για την ορθή σύνταξη των προσφορών και εκτέλεση κατόπιν της 
κατακύρωσης. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν υπόψιν Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, 
προμηθειών και υπηρεσιών: 

 σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση edapy.depthe@gmail.com 

 σε έντυπη μορφή, αυτοπροσώπως, με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στην 
έδρα της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών πέραν της οποίας θα απορρίπτονται, είναι 
η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. Στην περίπτωση προσφορών με ηλεκτρονικό 
μήνυμα το εμπρόθεσμο των προσφορών θα κριθεί με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία και 
ώρα εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί ανά ομάδα ειδών από 
την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που 
ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 92/16-1-2020 (θ.5) απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ). Η απόφαση 
ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στους επιλεχθέντες αναδόχους.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00–13:00, από τον κ. Κωνσταντίνο Αβδελίδη στο 
τηλέφωνο 2316-010720 και στο e-mail td.depthe@gmail.com 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 

Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης , Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΠΘΕ 

mailto:tv100@the.forthnet.gr

