Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση
δαπέδων τύπου laminate στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Ειδικότερα οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν:
1. Α) Προμήθεια 10 τ.μ. δαπέδων τύπου laminate (στοιχεία υπάρχοντος laminate: διαστάσεις 193 x 1380
x 6mm, χρώμα φυσικό ανοιχτό, kronopol)
Β) Τοποθέτηση 20 τ.μ. δαπέδων τύπου laminate σε υπάρχον δάπεδο (Σημειώνεται ότι το Παιδικό
Κέντρο διαθέτει ήδη 10 τ.μ. δαπέδων τύπου laminate του ανωτέρω τύπου)
2. Απομάκρυνση τμήματος παλιού δαπέδου (10 τ.μ.) τύπου laminate καθώς και του ξύλινου
υποστρώματός του που έχει προσβληθεί από υγρασία και αντικατάσταση του με προμήθεια και
τοποθέτηση νέου δαπέδου τύπου laminate με την απαιτούμενη εξομάλυνση της υψομετρικής
διαφοράς (στοιχεία υπάρχοντος laminate: διαστάσεις 20cm x 138.5cm x 6.5mm, χρώμα φυσικό
σκούρο, ανθυγρό)
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το διάστημα 22 έως 29 Αυγούστου 2016.
Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, άμεσης διαθεσιμότητας και
τεχνικής επάρκειας για την εγκατάσταση.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 28 Ιουλίου 2016.
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

Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Βαρσακέλης

