Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά εργολάβο αποκομιδής των φυτικών υλών (φύλλα, κλαδιά, χόρτα) από την
Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, προς τον κατάλληλο για τούτο χώρο απόθεσης.
Η αποκομιδή θα γίνεται όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία, κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, με
έναρξη από 01/06/2017 και λήξη 04/09/2017. Το έργο θα εκτελείται με φορτωτικά και μεταφορικά μέσα,
προσωπικό, φροντίδα και αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις υποδείξεις της
διοίκησης της κατασκήνωσης και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
Ο ανάδοχος του έργου θα υποχρεούται να εκδίδει παραστατικό (φορτωτική) απόδειξης για κάθε δρομολόγιο
που θα καταγράφεται από τον φύλακα της πύλης τροφοδοσίας της κατασκήνωσης, υπογεγραμμένο από τον
Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό της κατασκήνωσης. Με βάση τον αριθμό των παραπάνω παραστατικών των
δρομολογίων που θα έχουν εκτελεσθεί, θα καταβληθεί, μέχρι τις 14/9/2017, η συνολική αμοιβή που
συμφωνήθηκε.
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 Μαρτίου
2017. Κριτήρια επιλογής αποτελούν, τόσο το κόστος και ο όγκος αποκομιδής ανά δρομολόγιο, όσο και η
κατοχή, αποδεδειγμένα, του αναγκαίου εξοπλισμού (φορτωτής & φορτηγό), καθ’ όλη της διάρκεια του
έργου, είτε ιδιοκτησίας του, είτε μισθωμένο .
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.
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