Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ανάληψη υλοποίησης του
έργου για τη διαμόρφωση χώρου διαστάσεων 36 τμ ώστε να φιλοξενήσει φωτοτυπικό κέντρο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 24 Απριλίου 2015.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των εργασιών, των απαιτούμενων υλικών και την
επιστασίας από τον εργολήπτη όπως αναγράφονται παρακάτω.
Επίσης να περιλαμβάνουν περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και κοστολόγηση ανά ομάδα
εργασιών. Στους επικρατέστερους από τους ενδιαφερόμενους θα ζητηθεί αναλυτικότερη κοστολόγηση.
Καταγραφή Εργασιών
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Ο χώρος με την παράδοσή του στον εργολάβο θα διαθέτει παροχή 35KW.
Ζητούνται εργασίες εγκατάστασης και υλικά για:
•

•
•
•
•

Ηλεκτρολογικό πίνακας τριών σειρών κατ ελάχιστο με 8 ξεχωριστές γραμμές με ασφάλεια 16Α
(τουλάχιστον 8 στον αριθμό) καθώς και τις απαραίτητες ασφάλειες για αντιηλεκτροπληξιακή
προστασία.
Ανεξάρτητες γραμμές περιμετρικά του χώρου σε κανάλι πλαστικό με δυνατότητα ταυτόχρονης
φιλοξενίας καλωδίων δικτύωσης ΗΥ και ρεύματος 240V.
Οι γραμμές καταλήγουν σε κατάλληλες πρίζες σούκο (πλην αυτών που αφορούν στον κλιματισμό,
εξαερισμό και φωτισμό).
Οι παροχές καλύπτουν επίσης τα μηχανήματα εξαερισμού και θέρμανσης του χώρου σε σημεία
που θα υποδείξει ο αναθέτων.
Δίκτυο καλωδίωσης με καλώδιο κατηγορίας τουλάχιστον FTP CAT 5Ε εντός των καναλιών προς 8
σημεία περιμετρικά. Οι γραμμές καταλήγουν σε αντίστοιχες πρίζες.

Σιδηροκατασκευές - Υαλοπίνακες
•

Άνοιγμα διπλής εξωτερικής πόρτας με σιδερένιο πλαίσιο από μορφοσωλήνα 40*40*3mm και
φύλλο 80*40*2mm, υαλοπίνακα και μεταλλικά στοιχεία πλέγματος, ώστε να έχει ενιαία εμφάνιση
με την υπόλοιπη όψη.
Είναι δυνατή η χρήση των υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων πλέγματος στοιχείων εάν αυτό
εξυπηρετεί την κατασκευή.
Ο υαλοπίνακας θα είναι διπλός με θερμομόνωση (4+8+4 mm ) παρόμοιος με τους υπόλοιπους
υαλοπίνακες της όψης.

•
•

Η πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά – μάνταλο ασφάλισης επάνω και κάτω στο ένα φύλλο καθώς και
μηχανισμό επαναφοράς.
Αλλαγή φοράς εσωτερικής διπλής μεταλλικής πόρτας.
Εργασίες και υλικά για τη στήριξη του εξαερισμού στο εξωτερικό κρύσταλλο και εργασίες- υλικά
για την αποκατάσταση της όψης στην αρχική μορφή με κρύσταλλο.

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα παραδοθούν βαμμένες μαύρες, όπως τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη της
όψης .
Θέρμανση – Ψύξη
Στο χώρο έρχεται ενδοδαπέδια σε ένα σημείο παροχή νερού για τη λειτουργία συστήματος θέρμανσης
ψύξης τύπου fan coil.
•

Ζητείται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων fan coil οροφής θερμικής απόδοσης
τουλάχιστον 15KW η κάθε μία.
Η σωληνώσεις θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην ενοχλούν στη λειτουργία του χώρου και όπου
είναι εξωτερικές θα είναι μονωμένες και θα βρίσκονται μέσα σε πλαστικό κανάλι.

Εξαερισμός
•

•

Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού ανεμιστήρα 1000 κ.μ. ανά ώρα και άνω, τριών τουλάχιστον
ταχυτήτων, με περσίδες απομόνωσης και με δυνατότητα χειρισμού από το επίπεδο του
πατώματος (τηλεχειρισμός ή μηχανικός χειρισμός).
Διάνοιξη ρυθμιζόμενης περσίδας 0,15τ.μ. σε επιφάνεια περίπου 5τμ και αποκατάσταση της
επιφάνειας με γυψοσανίδα ή μελαμίνη.

Βοηθητικές Εργασίες μικρής κλίμακας
•
•

Εργασίες θερμοπροστασίας σε σημεία που παρουσιάζουν θερμοδιαφυγές (θα υποδειχθούν επί
τόπου).
Τοποθέτηση υπάρχουσας επιτοίχιας σύνθεσης ραφιών .

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης .
Πριν την τελική ανάθεση είναι πιθανό σε συνεννόηση μεταξύ της ΕΑΔΠ και του εργολάβου, να
συμφωνηθούν διαφοροποιήσεις ως προς τις τελικές εργασίες και υλικά.
Στην τελική αξιολόγηση θα συνυπολογιστούν η τιμή, η ποιότητα υλικών, ο τρόπος πληρωμής, η εμπειρία
και οι εναλλακτικές προτάσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

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 στη διαδικασία αυτή, δε 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

