Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών
πιστοποιημένων πυροσβεστικών σταθμών, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και
μπαταριών. Επίσης για την συντήρηση : πυροσβεστικού συγκροτήματος, πυροσβεστήρων, πινάκων
ασφαλείας ,συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (μαγειρεία), στην Κατασκήνωση
Καλάνδρας, όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν :
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Συντήρηση
Pa 6kgr
Pa 12kgr
Pa 12kgr οροφής
AFFF 2lit
CΟ2 5kgr
CΟ2 10kgr

Τμχ
Αναγόμωση
43 Pa 6kgr
5 Pa 12kgr
2 Pa 12kgr οροφής
1
1
1

Τμχ
50
12
8

Υδραυλική Δοκιμή
Pa 6kgr
Pa 12kgr
Pa 12kgr οροφής
CΟ2 5kgr

Τμχ
21
5
5
4

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τύπος
12v 2,3ΑΗ
12v 7ΑΗ

Τμχ
15
10

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τύπος
Κατηγορία 1

Τμχ
10

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ)
Τύπος
Πλήρης Σταθμός

Τμχ
3

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ): 1 τμχ
6. ΕΛΕΧΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 1 τμχ
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: 1 τμχ
Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, να είναι πιστοποιημένος και ακόμη, να διαθέτει πιστοποιημένο στέλεχος.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός κόστους , ποιότητας υλικών και προσφερόμενων υπηρεσιών
υποστήριξης .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ηρακλή Γωνιάδη στο τηλ. 2310
991625 (Γραφεία ΕΑΔΠ, 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
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

