Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες στεγανοποίησης και
τροποποίησης του κλιμακοστασίου του κυλικείου της Πολυτεχνική Σχολής. Οι προσφορές που θα
υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται στις κάτωθι εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών:









Τοποθέτηση νέας μεταλλικής κατασκευής από μορφοσωλήνα διατομής 40*40*1,5 χιλ. σε κάναβο ανά
60εκ. στην κατακόρυφη διάσταση, για τις κατακόρυφες επιφάνειες και διατομής 40*60*1,5χιλ. για την
οριζόντια επιφάνεια πάλι σε κάναβο ανά 60εκ. Η κατασκευή θα είναι εσωτερικά εμφανής και
χρωματισμένη σε χρώμα μαύρο. Για την στήριξη της κατασκευής θα χρησιμοποιηθεί η υποδομή που
ξεκινά από το επίπεδο του κυλικείου.
Αποξήλωση της υπάρχουσας μεταλλικής πόρτας, από το επίπεδο του κυλικείου και μεταφορά της στο
επίπεδο του ορόφου με κατάλληλη αλλαγή της φοράς ανοίγματος της (αλλαγή μεντεσέδων) για την
βελτίωση της λειτουργικότητας.
Επένδυση όλης της μεταλλικής κατασκευής με τσιμεντοσανίδα τύπου aquqpanel για την επίτευξη της
στεγανότητας όλης της κατασκευής από εξωτερικούς παράγοντες.
Σπατουλάρισμα όπου απαιτείται στις τσιμεντοσανίδες για την επίτευξη απόλυτα επίπεδης επιφάνειας
και χρωματισμός αυτής σε απόχρωση της επιλογής των χρηστών του χώρου.
Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οροφή της κατασκευής με χειρισμό από το χώρο του κυλικείου.
Αποξήλωση των μεταλλικών διάτρητων φύλλων λαμαρίνας από τις κατακόρυφες επιφάνειες στο
επίπεδο του κυλικείου για τον καλύτερο φυσικό φωτισμό του χώρου.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, συνεργασίας, τρόπου πληρωμής και εμπειρίας, καθώς
επίσης η άμεση διαθεσιμότητα.
Οι επικρατέστεροι προμηθευτές, 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 29 Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Παπαγεωργίου στα τηλέφωνα 2310
996950 και 6942621999.
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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