Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως,
του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ στο Ποσείδι
Χαλκιδικής, κατά την περίοδο από 24-06-2016 μέχρι 31-08-2016.
Ειδικότερα η φύλαξη αφορά τους εξής χώρους:
1.

Φύλαξη, επί 24ώρου βάσεως, του υπαίθριου χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης

Καλάνδρας, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, όπως και του
παράπλευρου εκμισθωμένου παρκινγκ, συνολικής εκτάσεως 135 στρεμμάτων, περίπου,
2.

Φύλαξη, επί 24ώρου βάσεως, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της

Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας.
Αναλυτικότερα:
1.

Επτά (7) πλινθόκτιστα συγκροτήματα οικίσκων, δύο διαμερισμάτων έκαστο. Ένα από αυτά είναι

διαμορφωμένο με προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα ΑΜΕΑ (ειδική ράμπα πρόσβασης και
διαμόρφωση εσωτερικού χώρου). Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από έναν ενιαίο και κλιματιζόμενο χώρο
και την τουαλέτα με ντουζιέρα. Εντός του ενιαίου χώρου βρίσκονται κλίνες, τραπέζι και καθίσματα, καθώς και
έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη ηλεκτρική εστία και ένα μικρό ψυγείο.
2.

Εννέα (9) οικίσκοι ξύλινης κατασκευής. Ο κάθε οικίσκος είναι τριών χώρων, δηλαδή, σαλόνι-κουζίνα

(ενιαίος και κλιματιζόμενος χώρος) με πάγκο και νεροχύτη, ηλεκτρική εστία και μικρό ψυγείο, με κρεβάτια,
τραπέζι με καθίσματα. Ο δεύτερος χώρος είναι υπνοδωμάτιο με δύο κρεβάτια και εξάφυλλη ντουλάπα
ρουχισμού. Ο τρίτος είναι η τουαλέτα με ντουζιέρα.
Ένας εξ αυτών εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ιατρείου επειγόντων περιστατικών της κατασκήνωσης.
3.

Έξι

(6)

συγκροτήματα

ξύλινης

κατασκευής,

τεσσάρων

αυτοτελών

χώρων

έκαστο,

που

χρησιμοποιούνται ως κοιτώνες.
4.

Τέσσερα (4) συγκροτήματα ξύλινης κατασκευής (φοιτητικά), δύο θαλάμων έκαστο, που

χρησιμοποιούνται ως κοιτώνες.
5.

Ένα (1) πέτρινο συγκρότημα (παλαιό) δύο οικίσκων, που χρησιμοποιούνται ως κοιτώνες.

6.

Οικία του φύλακα.

7.

Πλινθόκτιστο κτήριο γραμματείας υποδοχής, καθώς και της καμπίνας πληροφοριών (μεταλλικής

κατασκευής), στην κεντρική είσοδο της κατασκήνωσης.
8.

Πλινθόκτιστο κτήριο του αρχηγείου της κατασκήνωσης, δύο γραφείων.

9.

Αποθήκη απορρυπαντικών.

10.

Κεντρική αποθήκη κατασκήνωσης.

11.

Δύο χώροι, στην προέκταση της κεντρικής αποθήκης, ο ένας για χρήση αποθήκης διαφόρων υλικών

και εξοπλισμού, ο δε δεύτερος, είναι διαμορφωμένος για τις ανάγκες μαθημάτων και διαλέξεων, στο πλαίσιο
των ακαδημαϊκών δράσεων της κατασκήνωσης, εξοπλισμένος με εποπτικά μέσα και έδρανα διδασκαλίας.
12.

Μεταλλικό Κοντέινερ αποθήκευσης αθλητικού εξοπλισμού και υλικού.

13.

Μεταλλικό κτίσμα πυροσβεστικής αντλίας.

14.

Πλινθόκτιστο κτίσμα και κιόσκι ξύλινο (φοιτητική καντίνα).

15.

Κιόσκι μεταλλικό για διάφορες δραστηριότητες.

16.

Κιόσκι ψησταριών για τους κατασκηνωτές.

17.

Εστιατόριο με στέγαστρα και τραπεζοκαθίσματα σιτιζομένων.

18.

Μίνι Μάρκετ.

19.

Αναψυκτήριο στην ακτή της κατασκήνωσης.

20.

Ναός.

21.

Βαγόνι βιβλιοθήκη.

22.

Παιδική χαρά.

23.

Γήπεδο μπάσκετ.

24.

Γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου.

25.

Θερινός κινηματογράφος διακοσίων καθισμάτων.

26.

Αμφιθέατρο, τσιμεντένιο, χωρητικότητας περίπου διακοσίων ατόμων.

27.

Έντεκα (11) συγκροτήματα τουαλετών – ντουζιέρων.

28.

Δύο υπαίθριες ντουζιέρες πλησίον της παραλίας.

29.

Δύο παρατηρητήρια ναυαγοσωστών στην παραλία.

30.

Πέντε υπαίθριοι νιπτήρες.

Στους ανωτέρω χώρους περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι, κλιμακοστάσια, είσοδοι κ.α.
Όλα τα παραπάνω καλύπτουν μια επιφάνεια 5 στρεμμάτων, περίπου.
Για την άρτια φύλαξη του χώρου απαιτείται εκπαιδευμένο δυναμικό 20 ατόμων τουλάχιστον.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς
(Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 31-05-2016.
Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός, της αποδεδειγμένης έγγραφης εμπειρίας, η τιμή, η οργάνωση
και η υποδομή για την ανάληψη του έργου, με εργαζόμενους με εμπειρία και υπό καθεστώς απασχόλησης
πλήρους νομιμότητας, καθώς και με δυνατότητα διαμονής του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της
Κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου.
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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
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