Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες σε τρία κυλικεία που
διαχειρίζεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα στα κυλικεία της Νομικής, της
Πολυτεχνικής Σχολής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να
αφορούν τις παρακάτω εργασίες:
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1.

Αποκατάσταση λειτουργίας του εξαερισμού στο χώρο του κυλικείου.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1.
Χρωματισμοί των εσωτερικών χώρων του κυλικείου σε όλες τις επιφάνειες, οροφές και τοίχους, του
χώρου υποδοχής και εξυπηρέτησης καθώς και των οροφών στο χώρο κουζίνας και διαδρόμου.
2.
Χρωματισμοί του εξωτερικού στεγασμένου και περιορισμένου χώρου (οροφή-τοίχος).
3.
Ελαιοχρωματισμοί όλων των μεταλλικών επιφανειών εσωτερικά (κουφώματα όψης) και εξωτερικά,
εκτός των κινούμενων στοιχείων των ρολών.
4.
Αποξήλωση των δαπεδοστρώσεων στο χώρο προετοιμασίας λάντζας και σερβιρίσματος και γενικά
στους χώρους που έχει εφαρμοσθεί κολλητό δάπεδο pvc.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ



Αποξήλωση και απόρριψη του δαπέδου των δύο θαλάμων συντήρησης και
κατάψυξης.



Τοποθέτηση νέου πανέλου πολυουρεθάνης πάχους 10 εκατ.



Τοποθέτηση αντιολισθητικού πατώματος plywood πάχους 16 χιλ.



Τοποθέτηση υγειονομικού σοβατεπί PVC Theoprofil.



Αποξήλωση των δαπεδοστρώσεων στο χώρο προετοιμασίας λάντζας και
σερβιρίσματος και γενικά στους χώρους που έχει εφαρμοσθεί κολλητό
δάπεδο pvc.
Τοποθέτηση νέου δαπέδου από κεραμικά πλακίδια ολικής μάζας ματ
επιφάνειας με επισμάλτωση για ευκολότερο καθαρισμό και
αντιολισθηρότητα.
Τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού για την απαγωγή αέρα από χώρους
αποθηκών, ψυγείων και χώρου φούρνων.

ΔΑΠΕΔΑ


ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ



1.
Επαναβαφή οροφής στο χώρο σερβιρίσματος.
2.
Αποκατάσταση των επιχρισμάτων σε χώρους αποθηκών και επαναβαφή αυτών.
3.
Στεγανοποίηση εσωτερικής σκάλας ανόδου στον πρώτο όροφο για την προστασία της κάτωθεν αυτής
αποθήκης βοηθητικού εξοπλισμού.

Τα υλικά θα είναι πρώτης ποιότητας, εργοστασιακά με χρωματισμό από μηχανή. Η επιλογή των χρωμάτων
θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, θα
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.
Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η εμπειρία, η τιμή, η διαθεσιμότητα και οι όροι συνεργασίας. Οι
επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016.
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 Βαρσακέλη

