Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση
θυρών διαφυγής στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Ειδικότερα οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν:
1. Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας αλουμινίου με τζάμι διπλό τρίπλεξ 4-12-4-4 ενεργειακό, κλειστή
στο κάτω μέρος, με μπάρα διαφυγής και κλειδαριά ασφαλείας τρίγλωσση, σε χρώμα ral. Η
τοποθέτηση της θα γίνει σε κοιλοδοκό 6χ6 cm , ώστε να μην εμποδίζεται κατά το άνοιγμα προς τα
έξω, από την ήδη τοποθετημένη μεταλλική θύρα προστασίας.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας διαφυγής σε υπάρχουσα θύρα. Ενίσχυση του συστήματος θύραςπαραθύρου με επανατοποθέτηση του συστήματος και ενίσχυση στην ενδιάμεση κολώνα με
κοιλοδοκό.
Τα ανωτέρω συστήματα διαφυγής που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική
πιστοποίηση.
Οι προσφορές υποβάλλονται
εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:
etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ,
1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2017.
Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, άμεσης διαθεσιμότητας και
τεχνικής επάρκειας για την εγκατάσταση.
Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ στο τηλέφωνο 2310
995039.
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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