Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον καθαρισμό
των κάτωθι χώρων: του υπαίθριου χώρου Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και
των χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο
από 01/07/2017 μέχρι 31/12/2017, από πεσμένα κλαδιά ή τα προερχόμενα αντικείμενα λόγω
ακραίων φυσικών φαινομένων.
Η υπηρεσία θα παρέχεται για δύο (2) ώρες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από
ένα (1) άτομο.
Επιπλέον, η υποψήφιοι υποχρεούνται:
α. Να διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό των παραπάνω
χώρων με κάθε επιμέλεια.
β. Να έχουν ασφαλισμένο έναντι ατυχήματος το άτομο που θα απασχολήσουν για την
εκτέλεση της σύμβασης.
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 28 Ιουνίου 2017.

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

