Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΑΔΠ του ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την υλοποίηση έργου που
αφορά την τοποθέτηση, σύνδεση και ασφάλιση 17 προβολικών μηχανημάτων από την οροφή, σε αντίστοιχα
17 αίθουσες διδασκαλίας εντός της Πανεπιστημιούπολης.
Η τοποθέτηση των προβολικών μηχανημάτων στην οροφή θα γίνει με μεταλλικές βάσεις στήριξης
ρυθμιζόμενου ύψους που δίνουν τη δυνατότητα στα προβολικά μηχανήματα ελαφράς περιστροφής και
κλίσης.
Η παροχή ρεύματος στα προβολικά μηχανήματα θα γίνει περιμετρικά από την οροφή και τον τοίχο μέσα σε
πλαστικό κανάλι με εκκίνηση από ηλεκτρικό πίνακα που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
Για τη σύνδεση των προβολικών μηχανημάτων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια μεταφοράς δεδομένων τύπου
VGA HD 15PIN αρσενικό σε αρσενικό, περιμετρικά από την οροφή και τον τοίχο μέσα σε πλαστικό κανάλι.
Η ασφάλιση των προβολικών μηχανημάτων θα γίνει με ειδικά συρματόσκοινα (τύπου Kensington lock) που
θα στερεώνονται στην οροφή ή στις βάσεις στήριξης.
Ο ανάδοχος επιμελείται τη ρύθμιση προβολικών μηχανημάτων και τη μετακίνηση οθονών όπου αυτό είναι
απαραίτητο. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των προβολέων ώστε να υπάρχει σωστή προβολή
και καλή εκμετάλλευση των οθονών.
Η προσφορά αφορά το σύνολο των εργασιών μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων υλικών που ενδεικτικά
είναι:
 Βασικά υλικά (Βάσεις ανάρτησης, σύστημα ασφάλισης και απαιτούμενες κλειδαριές)
 Βοηθητικά υλικά (πχ βίδες – βύσματα – διακόπτες) που θα χρειαστούν καθώς
 Καλώδια ρεύματος, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και κανάλια όδευσης.
Όλα τα προβολικά μηχανήματα βρίσκονται στην κατοχή της ΕΑΔΠ και είναι τύπου Epson EB-X27.
Για τις διαδρομές των καναλιών και των καλωδίων, τη μετακίνηση οθονών και για άλλες παραμέτρους του
έργου, θα υπάρξει συνεργασία με τεχνικούς της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
Οι εργασίες θα γίνουν ημέρες Σάββατο και Κυριακή και σε ώρες που δεν γίνεται χρήση των αιθουσών
κατόπιν υπόδειξης της ΕΑΔΠ.
Συνολικά θα γίνει εγκατάσταση σε 17 αίθουσες – αμφιθέατρα διδασκαλίας και οποιαδήποτε προσφορά θα
αφορά το σύνολό των αιθουσών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται (μετά από τηλεφωνική συνεννόηση) και υποχρεούνται να επισκεφθούν τους
χώρους εργασιών πριν την υποβολή προσφορών.
Κριτήρια επιλογής θα είναι η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η ποιότητα των τεχνικών λύσεων .
Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.

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 15 Δεκεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310991365 ή
στο 6944744185.
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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