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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

1. Της ΚΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/Β/93 ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ» ΕΚΠΟΤΑ

2. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος

θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.

5. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες

διατάξεις".

6. Του  Ν.  3548/07  (ΦΕΚ  68  Α/20-3-2007)  :  Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις

7. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.

8. Την με αρ 18/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Προσοτσάνης περί  έγκρισης  υποβολής  πρότασης

προμήθειας εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στην 74η Πρόσκληση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

9. Την  υπ΄αριθμ. 51/2012 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης σχεδίου διακήρυξης για το
έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Προσοτσάνης»

10. Την υπ΄αριθμ. 98/2012  Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής περι έγκριση όρων δημοπράτησης της αναφερόμενης
Προμήθειας.

11          Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ .



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

       Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης

διακοσίων  δυο χιλιάδων  πεντακοσίων  ενενήντα  ευρώ  και  εβδομήντα  εννέα  λεπτών (202.590,79€)

συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ,  για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση εξοπλισμού  στους  παιδικούς σταθμούς  του

Δήμου Προσοτσάνης  που περιλαμβάνονται  στο Παράρτημα Γ' της παρούσης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με

σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την αριθμ.26/2012

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε 9

πακέτα) που αναλυτικά περιγράφονται  στο Παράρτημα Α' και  κατόπιν  κανονικής προθεσμίας 20 ημερών από την

ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο

1. 2 Εφημερίδες  Πανελλήνιας

    Κυκλοφορίας

2. 1 Εβδομαδιαία Τοπική

3. 3 Ημερήσιες Τοπικές

4. Ιστοσελίδα του Δήμου

5.     ΕΟΜΜΕΧ

6.     Επιμελητήρια

Ημερομηνία δημοσίευσης
στο Τεύχος Διακηρύξεων

Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ)

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

Σε ΕΥΡΩ συμπ.
ΦΠΑ

202.590,79€



Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι  ο Δήμος  Προσοτσάνης.

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι  προσφορές είναι: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου

Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη.

1.3. Ο  Διαγωνισμός  αφορά  στην  προμήθεια  όλων  ανεξαιρέτως  των  ειδών  τα  οποία  αναλυτικά

παρουσιάζονται  στους  Πίνακες  του  Παραρτήματος  Α',  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της

παρούσης.

1.4. «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη

συνολική  όμως  προκηρυχθείσα  ποσότητα  κάθε  πακέτου,  όπως  αυτό  περιγράφεται

μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει

αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου».Κριτήριο κατακύρωσης είναι η

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού των πακέτων.

1.5.  Οι  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται  στην διακήρυξη και   συγκεκριμένα στο

Παράρτημα Β' και Θ, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστα μέρη αυτής.



Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη

αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (οδός

Χρήστου  Σακάρη  15  66200  Προσοτσάνη  ,  Πληροφορίες  κ  Μαναρίδου  Αλεξάνδρα)  κατά  τις

εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από

τα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  αρχής  και  από  το  διαδικτυο  από  την  ηλεκτροντική  διεύθυνση

www.prosotsani.gr,  μέχρι  και  επτά  (7)  ημέρες  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας υποβολής

προσφορών δηλαδή έως τις 14/08/2012.

2.2. Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνουν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή

διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα

Αρχή ήτοι έως τις 9-08-2012. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή

καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας

Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι και

έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως τις 14/08/2012. Οι

Υποψήφιοι  δεν  δικαιούνται  να  επικαλούνται  απαντήσεις  προφορικές  ή διευκρινίσεις  της

Αναθέτουσας Αρχής.

2.3. Ενστάσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  παρούσας  μπορούν  να  υποβληθούν  εγγράφως  στην

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή μέσα στο μισό

του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης μέχρι

και  την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών,  ήτοι  μέχρι  και  την 9-08-2012.  Η ένσταση

εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το

αργότερο  μέχρι  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  τη  διενέργεια  του διαγωνισμού.  Οι

ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που

με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο

άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.



Ορισμοί:

3.1.     Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

ο«Αναθέτουσα Αρχή»:  Δήμος  Προσοτσάνης

ο «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη

διαδικασία.

ο«Υποψήφιος»: Το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  προμηθευτών  που  υποβάλλει

προσφορά.

ο«Επιτροπή  Διαγωνισμού»  ή  «Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του

διαγωνισμού»: Η     Επιτροπή      που      συνεστήθη      δυνάμει     της      με      αριθμό

26/2012   απόφασης   του Δημοτικού Συμβουλίου για   την διεξαγωγή του διαγωνισμού και

την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.

ο«Ανάδοχος»  ή  «Προμηθευτής»: Ο  Υποψήφιος  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  σύμβαση

προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την

κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος Δ' της

παρούσας.

ο«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων

διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.

ο«Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι  Υποψήφιοι  στο πλαίσιο του παρόντος

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ.

ο«Υπεύθυνη  Δήλωση»: Πρόκειται  για  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ή  σε

περίπτωση  αλλοδαπού  υποψηφίου  κείμενο  ανάλογης  αποδεικτικής  αξίας,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από

τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε

αυτήν  την  περίπτωση  προσκομίζεται  επικυρωμένο  αντίγραφο του  οικείου  εξουσιοδοτικού

εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται

πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.



Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

4.1.Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  τη Τρίτη  21  Αυγούστου  2012 με ώρα έναρξης παραλαβής των
προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία Αναθέτουσας Αρχής που είναι
το  Δημοτικό  Κατάστημα  του Δήμου Προσοτσάνης στην οδό Χρήστου Σακάρη 15,  όροφος 1ος  γραφείο Τμήματος
Προμηθειών  ενώπιον  της Αρμόδιας  Επιτροπής  διενέργειας  Δημόσιων  διαγωνισμών  η  οποία  συγκροτήθηκε  κατόπιν
κληρώσεως με την υπ΄αριθμ. 26/2012 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.

    4.2. Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Μαναρίδου Αλεξάνδρα, τηλ 2522350152, φαξ 2522023322

Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπο τους κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5.2. Οι διαγωνιζόμενοι  έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς

τους  μέχρι  την  παραλαβή  του  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού.  Τυχόν  έξοδα  ασφάλισης,

εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.

5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Προσοτσάνης,

Χρήστου  Σακάρη  15,  για  τη Διεύθυνση  Οικονομικών  Δήμου  Προσοτσάνης,  Τμήμα

Προμηθειών με οποιοδήποτε τρόπο και να  παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη

όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ώρα 13:00) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο

άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ.

5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω

και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.)

που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου

Προσφοράς του.

5.5. Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται γωρίς να αποσφραγισθούν.

5.6. Οι προσφορές (ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

και  ο  υποφάκελος  της οικονομικής  προσφοράς)  υποβάλλονται  μέσα σε φάκελο σφραγισμένο,

δακτυλογραφημένες,  σε ένα (1) πρωτότυπο και  ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική  γλώσσα με

εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που

μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην

Αγγλική.

5.7. Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:



Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

■ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

■ Ο αριθμός της διακήρυξης. Μελέτης δηλαδη: 1/2012

■ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

■ Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :ΤΡΙΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• Κάθε  φάκελος  προσφοράς  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  επιστολή  του  υποψηφίου,
προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές δεν θα γίνονται
αποδεκτές και ο υπ/ήφίος θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

5.8. Ο  Φάκελος  της  «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαμβάνει  δύο  επιμέρους  κλειστούς  και  σφραγισμένους
υποφακέλους:  α)  τον  Υποφάκελο  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  β)  τον  Υποφάκελο  της
Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,
να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και  ακολουθούν  τον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις  λοιπές ενδείξεις  του κυρίως
φακέλου.

5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και
μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των



προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών που περιγράφονται στο παράρτημα Α'  της παρούσης.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα  πακέτα,  για τη
συνολική  όμως  προκηρυχθείσα  ποσότητα  κάθε  πακέτου,  όπως  αυτό  περιγράφεται
μονοσήμαντα  στο  Παράρτημα  Α'. Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  ενός  πακέτου
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται  στην
παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.

5.13. Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  από  την
Επιτροπή  Αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και  παραδίδονται  με  απόδειξη  στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη.

5.14. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε
χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5.15. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από
ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.

5.16. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται
στο  άρθρο  2.3  για  τις  διοικητικές  προσφυγές  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  ή  έχουν
απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

5.17. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5.18. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

5.19. Προσφορά  που  ορίζει  γρόνο  μικρότερης  ισχύος  του  παραπάνω  αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαράδεκτου στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια,  την ανάπτυξη  και
συντήρηση  εκπαιδευτικών  συστημάτων,  οργάνων,  μηχανημάτων  και  πειραμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες
κατηγορίες.

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του
Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους
υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού             Δημοσίου με απόφαση
του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  λόγω  καταδίκης  τους  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την
επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η
αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο,
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις



σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και
θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση,
(δ) Όσοι (ί) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (Η)
τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες συνθήκες,
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη

καταδικαστική  απόφαση  που  αφορά  τα  παρακάτω  αδικήματα: (ί)  Συμμετοχή  σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (Π) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3
της πράξης του
Συμβουλίου  της  26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παρ.  1  της  κοινής  δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (πι) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ίν) Νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου  της  10/6/1991  για  τη  πρόληψη χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

6.4.Απορρίπτονται  προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι
γνώστες  της  εφαρμογής  της  προαναφερθείσας  ρήτρας  στην  κατασκευάστρια  εταιρεία  του
προϊόντος

Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

7.1.1 Στον υποφάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα
δικαιολογητικά:

α)   Για Έλληνες πολίτες:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό  ποσού 5% επί του συνολικού προύπολογισμού
χωρίς το  ΦΠΑ των πακέτων για τα οποία  θα υποβάλλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.(σύμφωνα με
το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε της διακήρυξης).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασης  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω  εδαφίων  (3)  και  (4)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ήαρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουνεκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7.1.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

7.1.3. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

7.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών.



β) Για αλλοδαπούς:

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του
εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 γ) Για νομιικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

δ)   Για συνεταιρισμούς:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

   ε)   Για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα  παραπάνω κατά περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε προμηθευτή που συμμετέχει  στην
ένωση.

2. Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του  ΕΟΜΜΕΧ  για  ενώσεις  προμηθευτών  που  αποτελούνται  από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική  δραστηριότητα  και  εφόσον οι  εργασίες  που θα  εκτελεσθούν  από τις  ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς  αντιπροσωπεύουν  ποσοστό  μεγαλύτερο  από  50%.  Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται  από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί
με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί
με  την  προσφορά,  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.



Για  την  τεκμηρίωση  της  φερεγγυότητας,  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  και
οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος , καθώς και  τις τεχνικές του δυνατότητες
στον  Υποφάκελο  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  περιέχονται  και  τα
ακόλουθα:

   1.Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
(ί)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και
(Π) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα.

2.Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή αποσπασμάτων
αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά
μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του
έτους  του  διαγωνισμού  οικονομικές  χρήσεις.  Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει  την
έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

3.Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με
μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια
αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης
είναι  ιδιωτικός  φορέας,  με  τα  αντίστοιχα  παραστατικά  ή,  εφόσον  δεν  προβλέπεται  η  έκδοση
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν
είναι δυνατό, του προμηθευτή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερομένων ειδών

Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου
αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την
ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται
αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει:
α.     Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β.      Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ.      Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».

Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η
οποία  εκμεταλλεύεται  ολικά ή μερικά  τη  μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος,  επί  της
οποίας  θα  αναγράφεται  ότι  έχει  αποδεχθεί  έναντι τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία
πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την
οριστική  παραλαβή  του  την  καλή  λειτουργία  του  υπό  προμήθεια  είδους  και  την  δωρεάν
αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των
οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης).

Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί
ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών



κατά προτίμηση στην  Ελληνική  γλώσσα  ή  στην  Αγγλική.  Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι  ο
προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν
στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται.

Στην οικονομική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση
και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.

Οι προμηθευτές, μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένοι  εάν  τους  ζητηθεί  να  πραγματοποιήσουν  ενώπιον  της  επίδειξη  λειτουργίας  και
εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι χώροι επίδειξης των δειγμάτων, με
φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και
την πραγματοποίηση των πειραμάτων.

Στην  τιμή  προσφοράς  του  προμηθευτή  συμπεριλαμβάνεται  και  το  κόστος  μεταφοράς  και
εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική
Μονάδα.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα ΟΕ
όπου απαιτείται  από τις  τεχνικές  προδιαγραφές καθώς και  να διαθέτει  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό
δήλωση συμμόρφωσης ΟΕ.

Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής
προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει  το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης των προσφερομένων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα
(1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι
σύμφωνη,  επί  ποινή  απόρριψης  της  προσφοράς,  με  το  συνημμένο  στη  διακήρυξη
υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' (1).

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι  υποχρεωμένοι  να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε'

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον έτη
και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε'(4).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.



Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου,
η οποία θα πρέπει,  επί  ποινή αποκλεισμού, να είναι  συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος  ΣΤ της  παρούσας προκήρυξης. Για κάθε  πακέτο προσφερόμενων ειδών ο
ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ξεχωριστή οικονομική προσφορά στην οποία
θα αναγράφεται η προσφερομενη τιμη μονάδας με έκπτωση του κάθε είδους του πακέτου το σύνολο
με βάση την προκυρειχθήσα πόσότητα του εκάστοτε είδους και τέλος τη συνολική προσφερόμενη
τιμή του πακέτου και το ποσό του ΦΠΑ  Η υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οιονδήποτε
άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψη της. Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν είναι σαφής (ολογράφως
και  αριθμητικώς)  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά  θα  απορρίπτεται  στο σύνολο  της  ως
απαράδεκτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το
Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων
στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ' - «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων
με Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά
που αναγράφονται  στην τεχνική  προσφορά ή επιδεικνύονται  στο  δείγμα που έχει  κατατεθεί  δεν
επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ' αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Η  οικονομική  προσφορά  υποβάλλεται,  χωριστά  για  κάθε  πακέτο,  με  τη  συμπλήρωση  πινάκων  του
υποδείγματος του Παραρτήματος  ΣΤ, μορφής που παρατίθεται  στη συνέχεια.  Στο φάκελο της
Οικονομικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο προσφοράς και στο εξωτερικό
κάθε  υποφακέλου  θα αναγράφεται  το  πακέτο  στο  οποίο  αναφέρεται  η  συγκεκριμένη οικονομική
προσφορά.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην
προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας  μεταξύ των τιμών που αναφέρονται  στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς
υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται
σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη
για το πακέτο.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή
μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  σε  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πακέτων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες
πακέτο.

Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υπάρχει για κάθε μεμονωμένο πακέτο ειδών. Σε κάθε ομάδα ειδών ανά
πακέτο, μειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στα είδη του πακέτου αυτού
στο σύνολο του.

Η  υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  γίνει  βάσει  του  «Εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς»  του
Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης.



Ενστάσεις - Προσφυγές

Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

Αποφασίζον  όργανο είναι  το  όργανο διενέργειας  του Διαγωνισμού,  κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης της
Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.

Κατακύρωση Διαγωνισμού

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής.

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων,
θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και  αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να
επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,  β)   εάν το αποτέλεσμα κρίνεται  αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ)       εάν υπήρξε
μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, δ)     εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν
προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στη
διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  όταν  συντρέχει  λόγος  επείγοντος  που  δεν οφείλεται  στην
Αναθέτουσα Αρχή.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε
χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι
λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, μπορεί να τροποποιείται  η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η
απόφαση της  διοίκησης  με  την  οποία  συναινεί  στην  τροποποίηση,  δύναται  να  προσβληθεί  από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση
της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε.

Στον προμηθευτή  στον οποίο έγινε κατακύρωση ή  ανάθεση προμήθειας,  αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: α. Το
προς προμήθεια είδος, β. Την ποσότητα, γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη, στ. Την
προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής
μπορεί  να προσέλθει  για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των
υλικών  αρχίζει  να  υπολογίζεται  μετά  από  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία  αναγγελίας  της  σχετικής πίστωσης.  Εφόσον  η  σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που  αναφέρεται  παραπάνω,   ο
χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  υπολογίζεται  από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο
του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετική  τηλεομοιοτυπία  στον
αλλοδαπό προμηθευτή.  Στην  περίπτωση  που  η  πληρωμή  στον προμηθευτή προβλέπεται  να  γίνει  με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος  στο εξωτερικό,  η  δε  εγγύηση  συμμετοχής  παραμένει  σε  ισχύ  και  αποδεσμεύεται  μετά  την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  24  του
ΕΚΠΟΤΑ.



Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή

Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 60 ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27του
ΕΚΠΟΤΑ.

Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των 60 ημερολογιακών ημερών  θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Η  παραλαβή  των  ειδών  προμήθειας  θα  γίνει  από  τριμελείς  επιτροπές  παραλαβής  σε  κάθε  σχολικό
εργαστήριο, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
• τη σύμβαση
• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών
στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

Τρόπος Πληρωμής

   Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας,  μετά  την οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική
παραλαβή του εξοπλισμού.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
Ί. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Π. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΊΫ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΊΝ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,

Ν. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑΣ,

Η  ευθύνη  της  προσκόμισης  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  πληρωμής  στον  φορέα  θα  γίνει  από  τον
προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή
δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και
εγγράφων (τιμολόγια,  αποδείξεις,  πιστοποιητικά  κλπ.)  που  αφορούν  στην  εξόφληση  των  φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση
το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση
του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον
τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα
προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, στ.
Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις
προβλεπόμενες εγγυήσεις, η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες, θ.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, ι. Τον τρόπο και
χρόνο πληρωμής.



Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,  όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και  υπό την προϋπόθεση ότι  η τροποποίηση προβλέπεται  από συμβατικό όρο, μπορεί  να
τροποποιείται  η  σύμβαση,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου οργάνου.  Η  απόφαση  της
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόνκυρώσεις ή
εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα απότη σύμβαση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση
των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Δράμας, σύμφωνα με το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠ.ΔΗΜΟΥ

 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                    ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Καρεκλάκια παιδικά τεμάχια 150
2 Τραπέζι οβάλ τεμάχια 12
3 Τραπέζι μεγάλο κουζίνας Τεμάχια 1
4 Καρέκλες κουζίνας τεμάχια 12
5 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων τεμάχια 6
6 Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά τεμάχια 1
7 Παιχνιδόκουτο ξύλινο τεμάχια 1
8 Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες τεμάχια 1
9 Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες τεμάχια 1

10 Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7
τεμαχίων

τεμάχια 6

11 Πάγκος κατασκευών τεμάχια 6
12 Εργαλεία με κράνος τεμάχια 12
13 Πολυσύνθετο εργαστήριο τεμάχια 6
14 Πίνακας ανάρτησης τεμάχια 6
15 Βαγονέτο ζωγραφικής τεμάχια 6
16 Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο τεμάχια 6
17 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο τεμάχια 6
18 Κούκλες για κουκλοθέατρο σετ 6
19 Ξύλινο σούπερ μάρκετ τεμάχια 6
20  Κουβάς με μινι αεροδρομιο

(παιχνίδι)
τεμάχια 36

21 Κουβάς γίγας με 32
οχήματα(παιχνίδι)

τεμάχια 6

22 Σφηνώματα ανακάλυψης τεμάχια 18
23 Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας τεμάχια 6
24 Ποικιλίες τροφών πλαστικές για

κουζίνα
τεμάχια 6

25 Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων τεμάχια 12
26 Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης τεμάχια 12
27 Εταζιέρα μουσικής γωνίας με 20

μουσικά όργανα
τεμάχια 12

28 Παιχνίδια ισορροπίας τεμάχια 6
29 Παιχνίδια Προγραφής τεμάχια 6
30 Σιδερώστρα με σίδερο τεμάχια 6
31 Τρόλεϊ καθαρίστριας τεμάχια 6
32 Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ) τεμάχια 6
33 Φορτηγά τεμάχια 36
34 Τρόλεϊ δραματοποίησης τεμάχια 6
35 Τρόλει  με εξοπλισμό

ψυχοκινητικης 4οροφο
τεμάχια 6

36 Καφασάκια με φρούτα και λαχανικά τεμάχια 6
37 Επιγραφές ξύλινες για διάφορους

χώρους
τεμάχια 12

38 Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας τεμάχια 500
39 Διάφορα πάζλ τεμάχια 36
40 Μπασκέτα μεγάλη τεμάχια 6
41 Προστατευτικά πρίζας τεμάχια 50
42 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμάχια 6
43 Πάνινα ζωάκια τεμάχια 60



44 Προστατευτικά γωνιών τοίχων τεμάχια 24
45 Κόλλα για προστατευτικά τεμάχια 12
46 Μπαούλο τεμάχια 6
47 Αλεξίπτωτο με 12 λαβές τεμάχια 6
48 Γραφεία διεύθυνσης τεμάχια 1
49 Γραφεία νηπιαγωγών τεμάχια 1
50 Γραφείο υπολογιστή τεμάχια 1
51 Προέκταση γραφείου Τεμάχια 1
52 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ή

χωρίς ντουλάπι
τεμάχια 6

53 Καρέκλες γραφείου με μπράτσο για
Διεύθυνση

τεμάχια 6

54 Καθίσματα συνεργασίας τεμάχια 6
55 Ντουλαπάκι Χαμηλό τεμάχια 6

ΠΑΚΕΤΟ Β
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πετσέτες προσώπου τεμάχια 60
2 Πετσέτες χεριών τεμάχια 300
3 Τραπεζομάντιλα τεμάχια 6
4 Ποτηρόπανα τεμάχια 60
5 Ποδιές κουζίνας τεμάχια 24
6 Ρόμπες προσωπικού τεμάχια 24

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΚΕΤΟ Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Επαγγελματική   ηλεκτρική κουζίνα
- Φούρνος

τεμάχια 3

2 Επαγγελματικός αποροφητήρας τεμάχια 4
3 Ψυγείο οικιακής χρήσης τεμάχια 3
4 Κάδος απορριμάτων τεμάχια 6

ΠΑΚΕΤΟ Δ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλυντήριο πιάτων τεμάχια 5
2 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεμάχια 1
3 Ηλεκτρική σκούπα τεμάχια 3
4 Βραστήρας τεμάχια 6
5 Λεμονοστύφτης τεμάχια 6
6 Μπλέντερ τεμάχια 6
7 Μίξερ χειρός τεμάχια 4
8 Κλιματιστικά 18000 Μυ τεμάχια 3
9 Κλιματιστικά 24000 Μυ τεμάχια 3

10 Ανεμιστήρας οροφής τεμάχια 6
11 CD PLAYER τεμάχια 6
12 Φωτογραφική μηχανή τεμάχια 6



ΠΑΚΕΤΟ Ε
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Μικροφωνική εγκατάσταση τεμάχια 2
2 Βιντεοπροβολέας τεμάχια 6
3 Οθόνη προβολής τεμάχια 6
4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 τεμάχια 6
5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα τεμάχια 3
6 Μηχανή σπιράλ τεμάχια 1
7 Αριθμομηχανή τεμάχια 2
8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες τεμάχια 6
9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες τεμάχια 2

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τεμάχια 2
3 Εκτυπωτής τεμάχια 2

ΠΑΚΕΤΟ Ζ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αμμοδόχοι τεμάχια 6
2 Σπιτακια(αγροτόσπιτα) τεμάχια 6
3 Παιχνίδια αυλής (φτυαρακια

σεσουλες
τεμάχια 300

4 Βαγονέτο μεταλικο εξ.χώρου τεμάχια 6
5 Τραπέζι πικ νικ τεμάχια 6
6 Παγκάκια τεμάχια 6
7 Τραμπάλες εσωτ.χώρου τεμάχια 6
8 Τρένο τούνελ τεμάχια 6
9 Προέκταση τρένου τεμάχια 6

ΠΑΚΕΤΟ Η
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πιάτα προσωπικού βαθια τεμάχια 36
2 Πιάτα προσωπικού ρηχά τεμάχια 36
3 Πιάτα προσωπικού φρούτου τεμάχια 36
4 Ποτήρια νερού τεμάχια 36
5 Ποτήρια νερού νηπίων τεμάχια 150
6 Κούπες τεμάχια 150
7 Φλυτζανάκια καφέ τεμάχια 36
8 Πιάτα νηπίων τεμάχια 150
9 Πιατάκια φρούτου νηπίων τεμάχια 150

10 Φλυτζάνια νηπίων τεμάχια 150
11 Μπώλ τεμάχια 150
12 Μπώλ Αναμίξεως τεμάχια 24
13 Μπωλ με καπάκι τεμάχια 24
14 Αυγοδάρτης τεμάχια 6
15 Σουρωτήρια τεμάχια 6
16 Ταψιά φούρνου τεμάχια 6
17 Σπάτουλες τεμάχια 6
18 Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ) τεμάχια 6
19 Μαχαίρια τεμάχια 24
20 Σετ μαχαιριπήρουνα τεμάχια 36
21 Μπρίκια τεμάχια 12



22 Δίσκοι σερβιρίσματος τεμάχια 12
23 Ράφια dexion διαστάσεων

0,95χ2,00
τεμάχια 16

24 Κατσαρόλα μέτριου μεγέθους τεμάχια 6

ΠΑΚΕΤΟ Θ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Σχολικό λεωφορείο 30 επιβατών
(28 νηπίων +1 συνοδού +1
οδηγού)

τεμάχιο 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα
από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης



των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ').

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την

Σχολική Μονάδα.

• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , να φέρει το σήμα ΟΕ

όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση

συμμόρφωσης ΟΕ). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν

και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:

■ ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά

αντικείμενα   και   πρώτες   ύλες   αυτών   σύνθετης   συγκολλημένης   ξυλείας   -  Μετανάστευση

ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου»

ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και

επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό

• Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή

τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμο τους».

• Οι  επιμέρους  διαστάσεις  που  αναφέρονται  σε  είδη  των  τεχνικών  προδιαγραφών  είναι  ενδεικτικές  με

απόκλιση 10%

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠ.ΔΗΜΟΥ

 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                             ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ Α               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α  ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Καρεκλάκια παιδικά τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25
2 Τραπέζι οβάλ τεμάχια 12 2 2 2 2 2 2
3 Τραπέζι μεγάλο κουζίνας Τεμάχια 1 1
4 Καρέκλες κουζίνας τεμάχια 12 2 2 2 2 2 2
5 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
6 Παιχνιδοθήκη με ξύλινα

κουτιά
τεμάχια

1 1

7 Παιχνιδόκουτο ξύλινο τεμάχια 1 1
8 Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες τεμάχια 1 1
9 Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες τεμάχια 1 1

10 Μαλακό σετ ψυχοκινητικής
7 τεμαχίων

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

11 Πάγκος κατασκευών τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
12 Εργαλεία με κράνος τεμάχια 12 2 2 2 2 2 2
13 Πολυσύνθετο εργαστήριο τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
14 Πίνακας ανάρτησης τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
15 Βαγονέτο ζωγραφικής τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

16 Μικρό κουκλόσπιτο
επιπλωμένο

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

17 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

18 Κούκλες για κουκλοθέατρο σετ 6 1 1 1 1 1 1
19 Ξύλινο σούπερ μάρκετ τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
20  Κουβάς με μινι

αεροδρομιο (παιχνίδι)
τεμάχια 36 6 6 6 6 6 6



21 Κουβάς γίγας με 32
οχήματα(παιχνίδι)

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

22 Σφηνώματα ανακάλυψης τεμάχια 18 3 3 3 3 3 3
23 Παιδική ξύλινη γωνιά

κουζίνας
τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

24 Ποικιλίες τροφών
πλαστικές για κουζίνα

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

25 Παιχνίδια αναγνώρισης
ήχων

τεμάχια
12 2 2 2 2 2 2

26 Παιχνίδια με κάρτες
αναγνώρισης

τεμάχια
12 2 2 2 2 2 2

27 Εταζιέρα μουσικής γωνίας
με 20 μουσικά όργανα

τεμάχια
12 2 2 2 2 2 2

28 Παιχνίδια ισορροπίας τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
29 Παιχνίδια Προγραφής τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
30 Σιδερώστρα με σίδερο τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
31 Τρόλεϊ καθαρίστριας τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
32 Κατασκευές

(dedalo,σχήματα,κλπ)
τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

33 Φορτηγά τεμάχια 36 6 6 6 6 6 6
34 Τρόλεϊ δραματοποίησης τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

35 Τρόλεί με εξοπλισμό
ψυχοκινητικής 4 όροφο

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

36 Καφασάκια με φρούτα και
λαχανικά

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

37 Επιγραφές ξύλινες για
διάφορους χώρους

τεμάχια

12 1 1 2 2 2 2

38 Εποπτικά μέσα
ψυχαγωγίας

τεμάχια 500 90 90 80 80 80 80

39 Διάφορα πάζλ τεμάχια 36 6 6 6 6 6 6
40 Μπασκέτα μεγάλη τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
41 Προστατευτικά πρίζας τεμάχια 50 10 10 10 5 10 5
42 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1



43 Πάνινα ζωάκια τεμάχια 60 10 10 10 10 10 10
44 Προστατευτικά γωνιών

τοίχων
τεμάχια

24 4 4 4 4 4 4

45 Κόλλα για προστατευτικά τεμάχια 12 2 2 2 2 2 2
46 Μπαούλο τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1

47 Αλεξίπτωτο με 12 λαβές τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

48 Γραφεία διεύθυνσης τεμάχια
1 1

49 Γραφεία νηπιαγωγών τεμάχια
1 1

50 Γραφείο υπολογιστή τεμάχια
1 1

51 Προέκταση γραφείου Τεμάχια
1 1

52 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά
με ή χωρίς ντουλάπι

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

53 Καρέκλες γραφείου με
μπράτσο για Διεύθυνση

τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

54 Καθίσματα συνεργασίας τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
55 Ντουλαπάκι Χαμηλό τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1

 ΠΑΚΕΤΟ Β      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α  ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ

 ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ
Σ

1 Πετσέτες προσώπου τεμάχια
60 10 10 10 10 10 10

2 Πετσέτες χεριών τεμάχια 300 50 50 50 50 50 50
3 Τραπεζομάντιλα τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
4 Ποτηρόπανα τεμάχια 60 10 10 10 10 10 10
5 Ποδιές κουζίνας τεμάχια 24 4 4 4 4 4 4



6 Ρόμπες προσωπικού τεμάχια 24 4 4 4 4 4 4

ΠΑΚΕΤΟ Γ         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Επαγγελματική   ηλεκτρική
κουζίνα - Φούρνος

τεμάχια 3
1 1 1

2 Επαγγελματικός
αποροφητήρας

τεμάχια 4 1 1 1 1

3 Ψυγείο οικιακής χρήσης τεμάχια 3 1 1 1
4 Κάδος απορριμάτων τεμάχια 6

1 1 1 1 1

ΠΑΚΕΤΟ Δ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α  ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Πλυντήριο πιάτων τεμάχια 5
1 1 1 1 1

2 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεμάχια 1 1
3 Ηλεκτρική σκούπα τεμάχια 3 1 1 1
4 Βραστήρας τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
5 Λεμονοστύφτης τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
6 Μπλέντερ τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
7 Μίξερ χειρός τεμάχια 4 1 1 1 1
8 Κλιματιστικά 18000 Μυ τεμάχια 3

2 1

9 Κλιματιστικά 24000 Μυ τεμάχια 3 1 1 1
10 Ανεμιστήρας οροφής τεμάχια 6

1 1 1 1 1 1



11 CD PLAYER τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
12 Φωτογραφική μηχανή τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1

ΠΑΚΕΤΟ Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α  ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Μικροφωνική εγκατάσταση τεμάχια 2 1 1
2 Βιντεοπροβολέας τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
3 Οθόνη προβολής τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
4 Μηχανή πλαστικοποίησης

Α4
τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1

5 Φωτοαντιγραφικά
ασπρόμαυρα

τεμάχια
3 1 1 1

6 Μηχανή σπιράλ τεμάχια 1 1
7 Αριθμομηχανή τεμάχια 2 2
8 Τηλεφωνικές συσκευές

ασύρματες
τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

9 Τηλεφωνικές συσκευές
ενσύρματες

τεμάχια
2

2

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ



ΗΤΑ
Α

ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τεμάχια 2
2

3 Εκτυπωτής τεμάχια 2
2

 ΠΑΚΕΤΟ Ζ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Αμμοδόχοι τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1

2 Σπιτάκια (αγροτόσπιτα) τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
3 Παιχνίδια αυλής (φτυαρακια σεσουλες) τεμάχια

300 50 50 50 50 50 50

4 Βαγονέτο μεταλλ.εξ.χώρου τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
5 Τραπέζι πικ.νικ τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
6 Παγκάκια τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
7 Τραμπάλες  Εσωτερικού χώρου τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

8 Τρένο Τούνελ τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
9 Προέκταση τρένου τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1

ΠΑΚΕΤΟ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ



ΗΤΑ
Α

ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Πιάτα προσωπικού βαθια τεμάχια
36 6 6 6 6 6 6

2 Πιάτα προσωπικού ρηχά τεμάχια
36 6 6 6 6 6 6

3 Πιάτα προσωπικού φρούτου τεμάχια
36 6 6 6 6 6 6

4 Ποτήρια νερού τεμάχια 36 6 6 6 6 6 6
5 Ποτήρια νερού νηπίων τεμάχια

150 25 25 25 25 25 25

6 Κούπες τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25
7 Φλυτζανάκια καφέ τεμάχια 36 6 6 6 6 6 6
8 Πιάτα νηπίων τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25
9 Πιατάκια φρούτου νηπίων τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25

10 Φλυτζάνια νηπίων τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25
11 Μπώλ τεμάχια 150 25 25 25 25 25 25
12 Μπώλ Αναμίξεως τεμάχια 24 4 4 4 4 4 4
13 Μπωλ με καπάκι τεμάχια 24 4 4 4 4 4 4
14 Αυγοδάρτης τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
15 Σουρωτήρια τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
16 Ταψιά φούρνου τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
17 Σπάτουλες τεμάχια 6 1 1 1 1 1 1
18 Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ) τεμάχια

6 1 1 1 1 1 1

19 Μαχαίρια τεμάχια 24 4 4 4 4 4 4
20 Σετ μαχαιριπήρουνα τεμάχια

36 6 6 6 6 6 6

21 Μπρίκια τεμάχια 12 2 2 2 2 2 2
22 Δίσκοι σερβιρίσματος τεμάχια

12 2 2 2 2 2 2

23 Ράφια dexion διαστάσεων 0,95χ2,00 τεμάχια
16 3 3 2 2 4 2

24 Κατσαρόλα μέτριου μεγέθους τεμάχια
6 1 1 1 1 1 1



ΠΑΚΕΤΟ Θ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

Β
ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ

 ΣΙΤΑΓΡΩ
Ν

 ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
Σ

 ΠΕΤΡΟΥΣΑ
Σ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

1 Σχολικό λεωφορείο 30 επιβατών (28 νηπίων
+1 συνοδού +1 οδηγού)

τεμάχιο

1 1

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ
Π Ρ Ο Σ Ο Τ Σ Α Ν Η Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€  χωρίς ΦΠΑ

Στην Προσοτσάνη  σήμερα..........2012 ημέρα................, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

Αφενός μεν ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Άγγελο Λύσσελη και αφ'ετέρου η ,
που εδρεύει στο ,
εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ..................................................του.................................., δυνάμει του
από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ της............................................. , συνομολόγησαν τη
σύμβαση  αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται στη συνέχεια, μετά την έγκριση της σύναψης
σύμβασης για την αναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με την ΧΧ/ΧΧΧΧ απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής και
την υπ'αρίθμ. ΧΧ/ΧΧΧΧ Απόφαση του περί ελέγχου της νομιμότητας της.

Στη συνέχεια ο πρώτος από τους συμβαλλομένους θα ονομάζεται ΔΗΜΟΣ και ο δεύτερος ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη σύμβαση αυτή ο ΔΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη,
άρτια, ασφαλή και εμπρόθεσμη παράδοση και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία του αναλυτικά περιγραφόμενου
στα παραρτήματα που συνοδεύουν τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας
εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης  ώστε
αυτός να είναι κατάλληλος για τη χρήση και τη λειτουργία που προορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα
ενιαίο σύνολο:
1. Το συμφωνητικό αυτό.
2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας
3. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
4. Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Παράρτημα Α (περιγραφή είδους)
6. Παράρτημα Β (προδιαγραφές ειδών)
7. Παράρτημα Γ (τύπος - μοντέλο προσφερόμενου είδους)

Η σειρά με την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεων τους σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Το συμβατικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται σε.................................ευρώκαι...............λεπτά (€



ΧΧΧ,ΧΧΧ,ΧΧ) χωρίςΦΠΑ και σε..................................ευρώκαι...............λεπτά (€ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧμεΦΠΑ
(23%).

2. Το ποσό αυτό δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή και βαρύνεται με όλες τις
νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή θα γίνει με εφ' άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την οριστική
παραλαβή και αφού υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού
ότι αυτός παραλήφθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Ως έναρξη των εργασιών παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθορίζεται η ημερομηνία υπογραφής
της παρούσας σύμβασης, ενώ η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ ορίζεται ως ημερομηνία πλήρους αποπεράτωσης όλων των με την
παρούσα σύμβαση ανατιθεμένων εργασιών (60 ημέρες) με την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού στους επί
μέρους τόπους παράδοσης που σαφώς ορίζονται από το παράρτημα Γ της διακήρυξης. Ως ημέρα παράδοσης
θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο παράδοσης.

2. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.

3.  Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σύμβασης ή δεν
συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη διαδικασία της
δημοπρασίας ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή
βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου, που
παρέχεται με την.........................................εγγυητική επιστολή της Τράπεζας........................................
ποσού ΧΧ.ΧΧΧΧΧ ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας
χωρίς το ΦΠΑ.

2. Η εγγύηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολο της χωρίς καμία διάκριση
την πιστή εφαρμογή από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΔΗΜΟΥ
κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

3. Η εγγύηση  καλής  εκτελέσεως  της  συμβάσεως  επιστρέφεται  εις  τον  ανάδοχο  της  προμήθειας  μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους

4.

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει
των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού,
ήτοι κράτηση 1,5% επί της συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ καθώς επίσης και
φόρος προμηθευτών 4%.

2.0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται από τον



Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ11389/φΕΚ 185 Β/23-3-1993) και του σε
ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 φΕΚ 114^/8-6-2006).

Σε περίπτωση διαφοράς αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια της Δράμας.

Το παρόν συνετάγη και υπεγράφη σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο ανάδοχος Για το Δήμο Προσοτσάνης

Για τη................
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Λύσσελης  Άγγελος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας..................................

Κατάστημα......................................

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-ΦΑΧ) Ημερομηνία έκδοσης....................

ΕΥΡΩ...........................................

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν.........................................για

ΕΥΡΩ................................................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

........................(και ολογράφως).......................................................................υπέρ της Εταιρείας

.......................................................................................... , οδός.............................................., αριθμός

................., ΤΚ.............................(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1).....................................

, (2).........................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις

τον διενεργούμενο διαγωνισμό της.......................................για την προμήθεια αντικειμένων με αριθμό

πακέτου..................................................................σύμφωνα με την υπ' αριθ..............................................

Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό    απορρέουσες

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.........................................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας..................................

Κατάστημα......................................

 (Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-ΡΑΧ).. Ημερομηνία έκδοσης

  ΕΥΡΩ......................

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν...........................................για
ΕΥΡΩ................................................

Έχουμε την τιμή να  σας γνωρίσουμε ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσης εγγυητικής  επιστολής ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

.............(και ολογράφως)...............................στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της

Εταιρείας...................................................................... , οδός.............................................., αριθμός

................., ΤΚ.............................(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)....................................

, (2).........................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από

αυτή των όρων της με αριθμό....................σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων

με αριθμό πακέτου..........................................(αριθμός διακήρυξης........../.......) προς κάλυψη αναγκών του

ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας....................................ΕΥΡΩ

αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονομασία Τράπεζας..................................
Κατάστημα......................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-ΡΑΧ) Ημερομηνία έκδοσης....................

ΕΥΡΩ...........................................
Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν.........................................για
ΕΥΡΩ................................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
.............(και ολογράφως)...............................στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της
Εταιρείας...................................................................... , οδός.............................................., αριθμός
................., ΤΚ.............................(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1).....................................
, (2).........................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των
παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης.................................., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με αριθμό πακέτου..................................(αριθμός
διακήρυξης........../.......) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ.............................................ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ...................., οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ: … ΠΑΚΕΤΟ: Αναφέρεται ο τίτλος του πακέτου

...……………………………………..……………………(αναγράφεται ο κωδικός του πακέτου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ … …………………

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

(4) Φ.Π.Α.

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ:

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ:

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, µε τη συµπλήρωση των πινάκων της µορφής του υποδείγµατος ΣΤ΄1
(ανάλογα µε τον αριθµό των πακέτων που περιλαµβάνονται σε κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιµές των πακέτων αθροίζονται στον
Πίνακα ΣΤ΄ 2 που παρατίθεται στη συνέχεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ1

-Πίνακας
ΣΤ΄ 2-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(1) (2) (3) (4)
α/α Πακέτο Τιµή Ολογράφως (µε ΦΠΑ) Τιµή Αριθµητικώς (µε ΦΠΑ)
1 Ευρώ €

2 Ευρώ €

3 Ευρώ €

4 Ευρώ €

5 Ευρώ €

6 Ευρώ €

7 Ευρώ €

8 Ευρώ €

9 Ευρώ €

ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ €

       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

     ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

για το έργο με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσανης».

Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας

Αφορά  την  προμήθεια   εξοπλισμού  (έπιπλα  γραφείων  και  λοιπών  χώρων,  ειδικά  παιχνίδια

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, λεωφορείο κ.α.) για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Προσοτσάνης : (Α,Β παιδικοί σταθμοί της έδρας του Δήμου),  Παιδικός σταθμός  Μικροπόλης,

Παιδικός σταθμός Πετρούσας, παιδικός σταθμός Σιταγρών και παιδικός σταθμός Φωτολίβους,.

Σημειώνεται  ότι  ο  διαγωνισμός διεξάγεται  για  τον εξοπλισμό των παιδικών  σταθμών με  εξοπλισμό

ομοιογενή και σύγχρονου σχεδιασμού .

Άρθρο  2° : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται  από τις διατάξεις:

1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993).

3) του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)

Άρθρο 3° : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους

που καθορίζει η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 4° : Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να

προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για

να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή

εκτέλεση αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε

η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μετά 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο  5° :  Σύμβαση

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο  6°: Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το

άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας  μετά την

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από

τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο  7° : Παράδοση και παραλαβή της προμήθειας

Η  παράδοση  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  σε  προθεσμία 60  ημερών από  της  υπογραφής  του

συμφωνητικού.Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής    ρυθμίζονται σύμφωνα μετά άρθρα 28 και 29

του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο  χρόνος  παραλαβής  ορίζεται  σε  30  ημέρες  από  της  ημέρας  παράδοσης  και  του



τελευταίου είδους.

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης  των ειδών στους

τόπους προορισμού  όπως  αναλυτικά περιγράφονται  στο Παράρτημα Γ της παρούσης

Μελέτης.

Η ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες των ειδών

που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας

μελέτης. Εάν κατά την   παραλαβή και λειτουργία τους, τα είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,

ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα

34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8°:   Πληρωμή

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο

Μακεδονίας και Θρακής.

Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που η   πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)

ημέρες  μετά  την  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτόν,  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),

σύμφωνα  μετά  οριζόμενα  στο Π.Δ.  166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών

στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση

από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 9° : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα μετά άρθρα 33 και

35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο  10° : Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν

ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να

αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο  11° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% και

ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%, φόρος προμηθευτών 4%.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

                                                                                        Η  Σύνταξασα

   Μαναρίδου Αλεξανδρα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η -ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Καρεκλάκια παιδικά τεμάχια 150 45 6.750,00
2 Τραπέζι οβάλ τεμάχια 12 150 1.800,00
3 Τραπέζι μεγάλο κουζίνας Τεμάχια 1 200 200,00
4 Καρέκλες κουζίνας τεμάχια 12 50 600,00
5 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων τεμάχια 6 390 2.340,00
6 Παιχνιδοθήκη με ξύλινα

κουτιά
τεμάχια 1 750 750,00

7 Παιχνιδόκουτο ξύλινο τεμάχια 1 125 125,00
8 Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες τεμάχια 1 290 290,00
9 Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες τεμάχια 1 250 250,00

10 Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7
τεμαχίων

τεμάχια 6 424 2.544,00

11 Πάγκος κατασκευών τεμάχια 6 165 990,00
12 Εργαλεία με κράνος τεμάχια 12 30 360,00
13 Πολυσύνθετο εργαστήριο τεμάχια 6 580 3.480,00
14 Πίνακας ανάρτησης τεμάχια 6 225 1.350,00
15 Βαγονέτο ζωγραφικής τεμάχια 6 200 1.200,00
16 Μικρό κουκλόσπιτο

επιπλωμένο
τεμάχια 6 40 240,00

17 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο τεμάχια 6 90 540,00
18 Κούκλες για κουκλοθέατρο σετ 6 35 210,00
19 Ξύλινο σούπερ μάρκετ τεμάχια 6 265 1.590,00
20  Κουβάς με μινι αεροδρομιο

(παιχνίδι)
τεμάχια 36 35 1.260,00

21 Κουβάς γίγας με 32
οχήματα(παιχνίδι)

τεμάχια 6 40 240,00

22 Σφηνώματα ανακάλυψης τεμάχια 18 13 234,00
23 Παιδική ξύλινη γωνιά

κουζίνας
τεμάχια 6 440 2.640,00

24 Ποικιλίες τροφών πλαστικές
για κουζίνα

τεμάχια 6 14 84,00

25 Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων τεμάχια 12 32 384,00

26 Παιχνίδια με κάρτες
αναγνώρισης

τεμάχια 12 14 168,00

27 Εταζιέρα μουσικής γωνίας με
20 μουσικά όργανα

τεμάχια 12 120 1.440,00

28 Παιχνίδια ισορροπίας τεμάχια 6 135 810,00
29 Παιχνίδια Προγραφής τεμάχια 6 67 402,00
30 Σιδερώστρα με σίδερο τεμάχια 6 30 180,00
31 Τρόλεϊ καθαρίστριας τεμάχια 6 28,0 168,00
32 Κατασκευές

(dedalo,σχήματα,κλπ)
τεμάχια 6 50 300,00

33 Φορτηγά τεμάχια 36 47 1.692,00
34 Τρόλεϊ δραματοποίησης τεμάχια 6 400 2.400,00
35 Τρόλει  με εξοπλισμό

ψυχοκινητικης 4οροφο
τεμάχια 6 570 3.420,00

36 Καφασάκια με φρούτα και
λαχανικά

τεμάχια 6 18 108,00

37 Επιγραφές ξύλινες για
διάφορους χώρους

τεμάχια 12 19 228,00



38 Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας τεμάχια 500 7 3.500,00

39 Διάφορα πάζλ τεμάχια 36 25 900,00
40 Μπασκέτα μεγάλη τεμάχια 6 80 480,00
41 Προστατευτικά πρίζας τεμάχια 50 2 100,00
42 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμάχια 6 70 420,00
43 Πάνινα ζωάκια τεμάχια 60 4 240,00
44 Προστατευτικά γωνιών

τοίχων
τεμάχια 24 13 312,00

45 Κόλλα για προστατευτικά τεμάχια 12 50 600,00
46 Μπαούλο τεμάχια 6 35 210,00
47 Αλεξίπτωτο με 12 λαβές τεμάχια 6 60 360,00
48 Γραφεία διεύθυνσης τεμάχια 1 470 470,00
49 Γραφεία νηπιαγωγών τεμάχια 1 200 200,00
50 Γραφείο υπολογιστή τεμάχια 1 300 300,00
51 Προέκταση γραφείου Τεμάχια 1 225 225,00
52 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με

ή χωρίς ντουλάπι
τεμάχια 6 500 3.000,00

53 Καρέκλες γραφείου με
μπράτσο για Διεύθυνση

τεμάχια 6 210 1.260,00

54 Καθίσματα συνεργασίας τεμάχια 6 75 450,00
55 Ντουλαπάκι Χαμηλό τεμάχια 6 220 1.320,00

ΣΥΝΟΛΟ 56.114,00
ΦΠΑ 23% 12.906,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 69.020,22

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Πετσέτες προσώπου τεμάχια 60 8 480,00
2 Πετσέτες χεριών τεμάχια 300 3 750,00
3 Τραπεζομάντιλα τεμάχια 6 26 156,00
4 Ποτηρόπανα τεμάχια 60 3 180,00
5 Ποδιές κουζίνας τεμάχια 24 5 120,00
6 Ρόμπες προσωπικού τεμάχια 24 15 360,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.046,00
ΦΠΑ 23% 470,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.516,58

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Επαγγελματική   ηλεκτρική

κουζίνα - Φούρνος
τεμάχια 3 2000 6000

2 Επαγγελματικός
αποροφητήρας

τεμάχια 4 1100 4400

3 Ψυγείο οικιακής χρήσης τεμάχια 3 1000 3000
4 Κάδος απορριμάτων τεμάχια 6 42 252

ΣΥΝΟΛΟ 13.652,00
ΦΠΑ 23% 3.139,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 16.791,96

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Πλυντήριο πιάτων τεμάχια 5 1000 5000
2 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεμάχια 1 800 800
3 Ηλεκτρική σκούπα τεμάχια 3 300 900



4 Βραστήρας τεμάχια 6 70 420
5 Λεμονοστύφτης τεμάχια 6 40 240
6 Μπλέντερ τεμάχια 6 60 360
7 Μίξερ χειρός τεμάχια 4 70 280
8 Κλιματιστικά 18000 Μυ τεμάχια 3 1150 3450
9 Κλιματιστικά 24000 Μυ τεμάχια 3 1200 3600

10 Ανεμιστήρας οροφής τεμάχια 6 150 900
11 CD PLAYER τεμάχια 6 120 720
12 Φωτογραφική μηχανή τεμάχια 6 150 900

ΣΥΝΟΛΟ 17.570,00
ΦΠΑ 23% 4.041,10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 21.611,10

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Μικροφωνική εγκατάσταση τεμάχια 2 300 600
2 Βιντεοπροβολέας τεμάχια 6 700 4200
3 Οθόνη προβολής τεμάχια 6 130 780
4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 τεμάχια 6 110 660

5 Φωτοαντιγραφικά
ασπρόμαυρα

τεμάχια 3 1200 3600

6 Μηχανή σπιράλ τεμάχια 1 120 120
7 Αριθμομηχανή τεμάχια 2 14 28
8 Τηλεφωνικές συσκευές

ασύρματες
τεμάχια 6 70 420

9 Τηλεφωνικές συσκευές
ενσύρματες

τεμάχια 2 55 110

ΣΥΝΟΛΟ 10.518,00
ΦΠΑ 23% 2.419,14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 12.937,14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τεμάχια 2 700 1400
3 Εκτυπωτής τεμάχια 2 130 260

ΣΥΝΟΛΟ 1.660,00
ΦΠΑ 23% 381,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.041,80

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Αμμοδόχοι τεμάχια 6 125 750,00
2 Σπιτακια(αγροτόσπιτα) τεμάχια 6 460 2760
3 Παιχνίδια αυλής (φτυαρακια

σεσουλες
τεμάχια 300 4 1050

4 Βαγονέτο μεταλικο εξ.χώρου τεμάχια 6 215 1290



5 Τραπέζι πικ νικ τεμάχια 6 85 510
6 Παγκάκια τεμάχια 6 55 330
7 Τραμπάλες εσωτ.χώρου τεμάχια 6 75 450
8 Τρένο τούνελ τεμάχια 6 278 1668
9 Προέκταση τρένου τεμάχια 6 125 750

ΣΥΝΟΛΟ 9.558,00
ΦΠΑ 23% 2.198,34

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 11.756,34

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Πιάτα προσωπικού βαθια τεμάχια 36 1,8 64,80
2 Πιάτα προσωπικού ρηχά τεμάχια 36 1,8 64,80
3 Πιάτα προσωπικού φρούτου τεμάχια 36 1,5 54,00

4 Ποτήρια νερού τεμάχια 36 2 72,00
5 Ποτήρια νερού νηπίων τεμάχια 150 2 225,00
6 Κούπες τεμάχια 150 1,5 225,00
7 Φλυτζανάκια καφέ τεμάχια 36 1,5 54,00
8 Πιάτα νηπίων τεμάχια 150 1,8 270,00
9 Πιατάκια φρούτου νηπίων τεμάχια 150 1,8 270,00

10 Φλυτζάνια νηπίων τεμάχια 150 1,5 225,00
11 Μπώλ τεμάχια 150 2,4 360,00
12 Μπώλ Αναμίξεως τεμάχια 24 30 720,00
13 Μπωλ με καπάκι τεμάχια 24 30 720,00
14 Αυγοδάρτης τεμάχια 6 10 60,00
15 Σουρωτήρια τεμάχια 6 15 90,00
16 Ταψιά φούρνου τεμάχια 6 50 300,00
17 Σπάτουλες τεμάχια 6 15 90,00
18 Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ) τεμάχια 6 70 420,00

19 Μαχαίρια τεμάχια 24 7 168,00
20 Σετ μαχαιριπήρουνα τεμάχια 36 70 2520,00
21 Μπρίκια τεμάχια 12 5 60,00
22 Δίσκοι σερβιρίσματος τεμάχια 12 20 240,00
23 Ράφια dexion διαστάσεων

0,95χ2,00
τεμάχια 16 40 640,00

24 Κατσαρόλα μέτριου μεγέθους τεμάχια 6 120 720,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.632,60
ΦΠΑ 23% 1.985,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 10.618,10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

1 Σχολικό λεωφορείο 30
επιβατών (28 νηπίων +1
συνοδού +1 οδηγού)

τεμάχιο 1 44.957,36 44.957,36

ΣΥΝΟΛΟ 44.957,36
ΦΠΑ 23% 10.340,19

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 55.297,55



ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 164.707,96
 ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ 23% 37.882,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 202.590,79

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ.ΥΠ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄- ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ



 Όλα τα  ζητούμενα είδη  θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου φτιαγμένα

σύμφωνα με τις  οδηγίες της  Ευρωπαίκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των

παιχνιδιών , ηλεκτρικών ειδών και μαγειρικών σκευών ποτηριών κ.α. (υγιεινή τροφίμων) και θα

συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ.

Ο χρωματισμός , οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω

είδη, θα είναι επιλογής των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Προσοτσάνης.

Τα ηλεκτρικά είδη , κατά την παράδοση τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται

από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς

και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από

τους προμηθευτές

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων :

Α) Στήλη α/α

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αυξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των

στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

Β)Στήλη Προδιαγραφές

Στην στήλη  αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι , υποχρεώσεις ή

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις . Οι αναφερόμενες

προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες ζητούμενες. Οι υποψήφιοι  προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν

είδη με ανώτερες ή καλύτερες προδιαγραφές.

Γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη ΝΑΙ , που σημαίνει ότι η αντιστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον

προμηθευτή.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο

ή ελάχιστο).

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπαγεται την απόρριψη

της προσφοράς.

Δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχι την μορφή : ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά .

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού
στην προσφορά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A Προδιαγραφές εξοπλισµού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού



1. Καρεκλάκια παιδικά
Κατασκευασµένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας και το κάθισµα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. µε επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισµένο στο
φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε χρωµατικό συνδυασµό χρωµατιστό το κάθισµα και η πλάτη και φυσικό
χρώµα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατοµής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του
σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις µορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής 3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη
αντοχή. Το κάθισµα θα συνδέεται
µε το σκελετό µε τρεις µεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισµα και
δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και µε κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλεµένες όπως
επίσης στρογγυλεµένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η πλάτη θα είναι ανατοµική και θα
αποτελείται από δύο µορσαριστούς πήχεις :ο κάτω θα είναι 3,5Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το
κάθισµα 6,5 εκ. για µεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από
τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισµα.
Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη
µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές : 32Χ33Χ57 εκ.
Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσµατος : 32Χ30 εκ. Ύψος καθίσµατος : 30 εκ.

2 Τραπέζι οβάλ
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο
φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι
κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορµάικας σε
διάφορα χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και
κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη
µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 149Χ60Χ56 εκ. ύψος.

3 Τραπέζι κουζίνας
Κατασκευασµένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό
χρώµα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς,
λουστραρισµένο επίσης στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα
για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 150Χ80εκ

4 Καρέκλα κουζίνας
Θα είναι κατασκευασµένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει ανατοµική πλάτη και  στο
κάθισµα θα φέρει µαξιλάρι καλυµµένο από ύφασµα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.

5 Καβαλέτο ζωγραφικής 2 θέσεων
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Είναι διπλής όψης και µπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα
4 νήπια. Περιλαµβάνει 4 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση υλικού.



των χρωµάτων, χαραγµένη σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας και βαµµένη µε ζωηρά χρώµατα. Το
µοντάρισµά τους γίνεται µε οδοντωτά
µπακλαβωτά µόρσα για απεριόριστη αντοχή. Το καβαλέτο φέρει και στις δύο όψεις πίνακα κιµωλίας πάνω
στον οποίο πιάνεται µε µανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης φέρει στην κάθε πλευρά του 11 κυπελάκια
για τα χρώµατα σφηνωµένα στο ξύλο. Έχει τέσσερις ενισχυµένες ρόδες για την εύκολη µετακίνησή του
στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και
τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 115Χ46Χ120 εκ. ύψος.

6 Παιχνιδοθήκη µε ξύλινα κουτιά
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα
του ξύλου ή σε χρωµατικό συνδυασµό φυσικό χρώµα ο σκελετός και χρωµατιστά τα συρτάρια.
Περιλαµβάνει 8 µεγάλα παιχνιδόκουτα το µοντάρισµα των οποίων γίνεται µε οδοντωτά – µπακλαβωτά
µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Κάθε συρτάρι στο µπροστινό του µέρος έχει σε
σχήµα ζωάκι διάφανο plexi glass σε διάφορα χρώµατα, το οποίο επιτρέπει το περιεχόµενό του. Κάθε
συρτάρι έχει στα δύο εσωτερικά πλαϊνά του (κατά πλάτος του συρταριού) «χούφτες»  ώστε να βγαίνει
και να µετακινείται εύκολα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και
τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις:
85Χ49Χ115 εκ.

7 Παιχνιδόκουτο ξύλινο
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα
του ξύλου ή χρωµατιστό. Το
µοντάρισµα τους γίνεται µε οδοντωτά – µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό
µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Κάθε συρτάρι στις δύο όψεις του έχει σε σχήµα ζωάκι διάφανο plexi
glass σε διάφορα χρώµατα, το οποίο επιτρέπει το περιεχόµενό του. Κάθε συρτάρι έχει στα δύο εσωτερικά
πλαϊνά του (κατά πλάτος του συρταριού) «χούφτες»  ώστε να
µετακινείται εύκολα. Έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται µε ασφάλεια Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα
και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και  τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ47Χ25 εκ.

8. Παιχνιδοθήκη µε 8 λεκάνες
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαµβάνει 8 πλαστικές λεκάνες για την
αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασµένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 74Χ44Χ84 εκ. ύψος

9 Παιχνιδοθήκη µε 6 λεκάνες
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαµβάνει 6 πλαστικές λεκάνες για την
αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασµένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 42Χ44Χ118 εκ. ύψος

10 Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεµαχίων
Αποτελείται από διάφορα γεωµετρικά σχήµατα και χρώµατα τελείως ακίνδυνα και ελαφριά. Όλα τα κοµµάτια
είναι κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να µην χάνει την φόρµα του. Η
επένδυσή τους γίνεται µε υφάσµατα ή ναϋλόπανα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα καλύµµατα
βγαίνουν και πλένονται εύκολα.
Ενδεικτικές διαστάσεις:30χ60χ60 (2τεµάχια),30χ30χ120
(1 τεµάχιο), 60χ60χ30(2 τεµάχια) και 60χ120χ5 (2 τεµάχια)



11 Πάγκος κατασκευών
Από ανθεκτικό πλαστικό  υλικό .Περιλαμβάνει πλήρες σετ κατασκευών με εργαλεία
κατασκευασμένα από πλαστικό με στρογγυλεμένα άκρα  τα οποία είναι ακίνδυνα για τα πιαδιά. Ο
Πάγκος διαθέτει και συρτάρι  στο οποίο  τοποθετούνται τα εργαλεία  Διαστάσεις 58χ37χ90 εκ.

12 Εργαλεία µε κράνος
Σετ εργαλείων κατασκευασµένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας µε. διάφορα χρώµατα που θα
περιλαµβάνει πλήρη σειρά από εργαλεία.

13 Πολυσύνθετο εργαστήριο
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε ορισµένα στοιχεία χρωµατιστά. Έχει τρεις όψεις και κάθε όψη αποτελεί ξεχωριστή γωνιά:
κουκλοθέατρο µε δύο οθόνες, µανάβικο και ταχυδροµείο. Πάνω σε κάθε όψη (γωνιά) υπάρχει η επιγραφή
της (χαραγµένη σε ηλεκτρονικό
µηχάνηµα ακριβείας). Οι δύο πλαϊνές είναι οβάλ και η µπροστινή είναι τριγωνική. Πάνω από την επιγραφή
«ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ» (στη µπροστινή πλευρά) υπάρχει χαραγµένος κλόουν, βαµµένος µε ζωηρά χρώµατα.  Η
είσοδος είναι στο πίσω µέρος της πολυγονίας. Το µανάβικο φέρει τέντα και το κουκλοθέατρο κουρτινάκια.
Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις:130Χ75Χ165 εκ. ύψος.

14 Πίνακας ανάρτησης εργασιών
Το πλαίσιό τους είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο Μ..D.F. µε επένδυση οξιάς, χρωµατιστό. Οι
πλευρές τους είναι χρωµατιστές και στο κάτω µέρος τους είναι διακοσµηµένοι µε 4 ζωάκια ζούγκλας ή
βαγόνια τρένου, χαραγµένα σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Το ταµπλό
τους είναι από ινσουλάιτ (πίνακας ανάρτησης εργασιών) ή από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε ειδική επιφάνεια
για κιµωλία. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 150Χ120 εκ. ύψος.
χρώµατα και  τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

15 Βαγονέτο ζωγραφικής
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε ορισµένα στοιχεία χρωµατιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως τέµπερες,
πινέλα κλπ. Περιλαµβάνει 12 κυπελάκια τέµπερας σε ειδικές θέσεις -σφηνώµατα. Τα δύο πλαϊνά του και τα
τελειώµατα στο επάνω
µέρος έχουν κυµατιστές άκρες. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυµένες ρόδες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή
του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα
χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ. ύψος.

16 Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωµένο
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου. Εσωτερικά περιλαµβάνει κουζίνα µε µάτια και φούρνο, αποροφητήρα, ψυγείο µε καταψύκτη,
νεροχύτη διπλό, ράφια και παράθυρα .
Είναι κατασκευασµένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Όλα του τα άκρα και τα τελειώµατα
της γωνιάς είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που
χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ26Χ26 εκ.



17 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα
του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στο µπροστινό µέρος το οποίο είναι κυµατιστό, έχει χαραγµένο
τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ», χαραγµένο σε ηλεκτρονικό
µηχάνηµα ακριβείας και βαµµένα µε ζωηρά χρώµατα.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις:84Χ29Χ60 εκ. ύψος.

18 Κούκλες για κουκλοθέατρο
Σετ από κούκλες για κουκλοθέατρο, κατασκευασµένες από ύφασµα και ανθεκτικό πλαστικό µε φιγούρες
διαφόρων επαγγελµάτων, ζώων κτλ

19 Ξύλινο σούπερ µάρκετ
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς , λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στο πίσω µέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση
εµπορευµάτων. Στο πάνω µέρος, το οποίο έχει σχήµα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα
φρούτα χαραγµένα σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυµένη µε φορµάικα σε
διάφορα χρώµατα. Στο µπροστινό µέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται µε τη πλάτη µε δύο
σταθερά, µεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω µέρος έχει ράφια κεκλιµένα
για την τοποθέτηση καφασιών.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ. ύψος.

20 Παιχνιδόκουτο   το  οποίο  περιλαμβάνει   σε  μικρογραφια   ότι  μπορείς  να  δεις  δε  ένα
αεροδρόμιο αεροπλάνα καρεκλες ταμειακη μηχανη  κουκλες, . Είναι από πλαστικό υλικό
ακίνδυνο για  τα παιδιά. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον

21 Κουβάς γίγας µε 32 οχήµατα
Περιλαµβάνει οχήµατα εργασιών χωµατουργικά µε καρότσα
,ένα τρένο αµάξι σκαθάρι τζίπ ,, καρότσες για οχήµατα, αεροπλάνα- ελικόπτερα,είναι αθραυστα, µαλακά
και δεν βγαίνουν οι ρόδες. Είναι κατασκευασµένα απο πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωµάτων,
µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, µεγάλης αντοχής και άθραυστα.

22 Σφηνώµατα ανακάλυψης
Κατασκευασμένα από ξύλο με κομματια τα οποία έχουν ειδική λαβή  για  να  τα πιάνουν τα παιδιά. Ακίνδυνα για τα παιδιά  σε διάφορα
σχεδια  συνήθης διαστάσεις 30χ25 εκ με διαφορεική θεματολογία .

23 Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας
Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε ορισµένες χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Περιλαµβάνει κουζίνα µε µάτια και φούρνο, νεροχύτη µε
ξύλινη βρύση, ψυγείο, ραφάκια – πιατοθήκη και δύο συρταράκια.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 125Χ40Χ100 εκ. ύψος.

24 Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα
Κατασκευασµένες από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας µε. διάφορα χρώµατα, πιστές
αντιγραφές τροφών.

25 Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων
Περιλαµβάνει CD µε ήχους και κάρτες πλαστικοποιηµένες που αντιστοιχούν στον εκάστοτε ήχο. Οι ήχοι
µπορεί να αναφέρονται σε φωνές ζώων, σε µουσικά όργανα κλπ.

26 Παιχνίδια µε κάρτες αναγνώρισης
Κάρτες πλαστικοποιηµένες µε φωτογραφίες που απευθύνονται σε
συναισθήµατα, αντικείµενα, αλληλουχίες παραγωγής τροφίµων ή αίσθησης του χρόνου και καλής
συµπεριφοράς.



27.  Εταζιάρα μουσικών οργάνων     Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς,
λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Έχει ειδικές θέσεις για την
τοποθέτηση µουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα
χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Συµπεριλαµβάνει και 20 µουσικά όργανα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 81x16x75 εκ.

28 Παιχνίδια ισσοροπίας
Κυματιστά μονοπάτια ισορροπίας   κατασκευασμένα από πλαστικό υλικο υψηλής ποιότητας με ειδική
αντιολισθητική επιφάνεια . Εργονομικός σχδιασμός βασισμενος στα πατουσάκια των παιδιών . Το σετ
αποτελείτια από 8 τεμάχια ριγέ και 4 πουα  σε διάφορα χρώματα.

29 Παιχνίδια Προγραφής
  Για την εξάσκηση της κίνησης των χεριών των παιδιών  προκείμενου να αρχίσει η προετοιμασία
γραφής. Πίνακες προγραφής κατασκευασμένοι από ξύλο και ξύλινες λαβές εξάσκησης. Το σετ
περιλαμβάνει 1 ξύλινο κουτί διαστάσεων 27χ30χ7 εκ 5 πίνακες με διαφορετικά πατρον και 5 ξύλινες
λαβές.

30 Σιδερώστρα µε σίδερο
Κατασκευασµένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του
ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το καπάκι είναι κατασκευασµένο από συνθετικό
ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς και επενδυµένο µε ύφασµα. Ρυθµίζεται σε τρία διαφορετικά ύψη.
Συνοδεύεται από σίδερο, επίσης κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Όλα τα
άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Ή µπορεί να είναι από ανθεκτικό πλαστικό αρίστης ποιότητας,
κατάλληλο για παιδιά σύµφωνα µε  τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

31 Τρόλεϊ καθαρίστριας
Κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό, σε έντονα χρώµατα. Είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρόλεϊ περιλαµβάνει όλα τα αξεσουάρ (σκούπες, φαράσι,
κουβάς, καθαριστικά κτλ)

32 Κατασκευές (,σχήµατα, linkits κλπ)
Αποτελείται από σετ των 95 τεµαχίων από  αφρώδες ελαφρυ υλικό μη τοξικό χωρίς άρωμα σε
διάφορα χρώµατα και σχήµατα.

33 Φορτηγα
Παιδικά οχήµατα από πλαστικό υψηλής ποιότητας , άθραυστα το  σετ περιλαμβάνει ένα φορτηγό διαστάσεων 59 εκ

και ένα φορτωτη 53 εκ.

34 Τρόλεϊ δραµατοποίησης
Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του
ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. Περιλαµβάνει καθρέφτη ασφαλείας σε σχήµα οβάλ στη µία πλευρά και
κρεµάστρες στην άλλη, µπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και βέργα για το κρέµασµα των ρούχων
στο επάνω µέρος. Το κάτω µέρος της κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσµηµένο
µε διάφορες παραστάσεις, χαραγµένες σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Φέρει τέσσερις ενισχυµένες
ρόδες µε φρένο για την εύκολη
µετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.
Όλα του τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που
χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 93Χ57Χ127 εκ. ύψος
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 110Χ70Χ140 εκ.
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Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 4οροφο Κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το
περιβάλλον. Έχει ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθµικής και ψυχοκινητικής. Φέρει
τέσσερις ενισχυµένες ρόδες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα
και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 98Χ69Χ107 εκ. ύψος.
Περιλαµβάνει εξοπλισµό: 4 µπάλες ρυθµικής, 4 στεφάνια 35 εκ., 4 στεφάνια 65 εκ., 4 ράβδους 35 εκ., 4
ράβδους 70 εκ., 4 τούβλα στήριξης, 4 µισά τούβλα στήριξης,4 κρίκους,4 σχοινάκια, 4 σχοινάκια διαδροµών,
4 κορίνες ξύλινες, 4 σακουλάκια ισορροπίας, καθώς επίσης και συνδετικά.

36 Καφασάκια με φρούτα και λαχανικά.

Καφάσι ξύλινο µε φρούτα
Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς,
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου που θα περιλαµβάνει διάφορα φρούτα από πλαστικό
υψηλής ποιότητας
Καφάσι ξύλινο µε λαχανικά
Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς,
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου που θα περιλαµβάνει διάφορα λαχανικάα από πλαστικό
υψηλής ποιότητας
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Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους
Επιγραφές ξύλινες κατασκευασµένες από συνθετικό ξύλο m.D.F. πάχους
5 χιλ. µε επένδυση ανιγκρέ. Οι επιγραφές θα είναι χαραγµένες σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας,
βαµµένες µε ζωηρά χρώµατα και βερνικωµένες.
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά
και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαµβάνει επιγραφές ανάλογα µε τις ανάγκες και τους χώρους όπως
Αίθουσα νηπίων, Μαγειρείο, Αποθήκη,W.C.,W.C.Νηπίων, Τραπεζαρία κλπ.

38 Εποπτικά µέσα ψυχαγωγίας
Σειρά από είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, υλικά για διάφορες κατασκευές σε διάφορα µεγέθη και
χρώµατα και ποιότητα της επιλογής της υπηρεσίας. Θα περιλαµβάνει είδη όπως ξυλοµπογιές, µαρκαδόρους
κηροµπογιές, πλαστελίνες, τέµπερες, πινέλα κλπ

39 ∆ιάφορα πάζλ
Πάζλ κατασκευασµένο από ξύλο 5 επιπέδων, στα οποία το κάθε επίπεδο απεικονίζει ένα επίπεδο για το
τελική εξέλιξη µε θέµατα από την καθηµερινή ζωή.

40 Μπασκέτα μεγάλη
Μπασκέτα µεγάλη
Κατασκευασµένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας µε διάφορα χρώµατα, ρυθµιζόµενη σε πέντε
διαφορετικά ύψη ανάλογα µε τους παίκτες. Σηµειώνει το σκόρ µε 2 ειδικούς δείκτες.
Μαζεύει, αποθηκεύεται και µετακινείται µε τις ρόδες που έχει. Ενδεικτικές διαστάσεις:74χ81χ2,60

41 Προστατευτικά µπρίζας
Πλαστικά σε σετ 8 τµχ.

42 Χαλάκι δραστηριοτήτων
Με διάφορες δραστηριότητες διαστάσεις    2χ2

43 Πάνινα ζωάκια
Με διάφορες δραστηριότητες και διάφορες µορφές ζώων

44 Προστατευτικές γωνίες τοίχων
Ειδικές προστατευτικές γωνίες από αφρώδες υλικό ειδικό πιστοποιηµένο υλικό E.V.A, αδιάβροχο,
βραδύκαυστο, ηχοµονωτικό και αντιβακτηριδιακά σε 6 ζωηρά χρώµατα για κάλυψη γωνιών τοίχων.
Εφαρµόζουν σε ύψος 150 εκ.

45 Κόλλα για τις προστατευτικές γωνίες
Ειδική κόλλα για τις προστατευτικές γωνίες σε συσκευασία 4,5 κιλών

46 Μπαούλο γίγας
Με ρόδες για την αποθήκευση παιχνιδιών
Ενδεικτικές διαστάσεις: 57,5χ34,5χ32

47 Αλεξίπτωτο µε 12 λαβές
Ανθεκτικό, αδιάβροχο πανί χρωµατιστό µε 12 ελαστικές λαβές
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Γραφείο διεύθυνσης

Ενδεικτικες Διαστάσεις 160χ80χ72

H επιφάνεια των γραφείων είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30mm
µε porst – forming τελειώµατα.
Μετώπη: (Ποδιά) Κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate
πάχους 18 χιλ.
Συρταριέρες: Τα συρτάρια κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές
περί αντοχής υλικών. Η κίνηση των συρταρίων γίνεται µέσα από γλυσιέρες µε αθόρυβους µηχανισµούς
κύλισης. Το πάχος της µετώπης του συρταριού είναι 18mm.
Οι συρταριέρες φέρουν όλες κλειδαριά ασφαλείας. To πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει µολυβοθήκη
ενσωµατωµένη στο εσωτερικό του κασώµατος. Ο τύπος της συρταριέρας δύναται να είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τροχήλατη 4 Σ 42Χ53Χ60Η Καρυδί, κερασί, σφένδαµος

Αρχειοθήκη 42Χ53Χ60 Καρυδί, κερασί,

σφένδαµος τροχήλατη Η
1µ+1Μυρτάρι
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Γραφείο νηπιαγωγών
H επιφάνεια των γραφείων είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30mm µε porst
– forming τελειώµατα

Ενδεικτικές διαστάσεις:120χ80χ72
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Γραφείο υπολογιστή

H επιφάνεια των γραφείων είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30mm µε
porst – forming τελειώµατα. Υπάρχει προέκταση που τοποθετείται το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Ενδεικτικες διαστασεις 140χ80χ72
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Προέκταση γραφείου

Ενδεικτικές διαστάσεις:120χ60χ72
µελανίνη πάχους 18mm ενώ το περιµετρικό περιθώριο είναι PVC πάχους 3mm.

52

Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά

είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη πάχους 18 χιλ. H βάση στο σηµείο
επαφής µε το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθµιζόµενα πέλµατα. Το χρώµα του κασώµατος είναι είτε
σε φυσικό χρώµα ξύλου είτε κάποιο άλλο χρώµα της επιλογής του πελάτη. Tα πλαϊνά φέρουν κατά µήκος
των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. Ενδεικτικο πλάτος ραφιων 63 εκ.
συνολο 6 ράφια. Η βιβλιοθηκη χωρίζεται στα δυο από καθετη ταβλα. Στο κατω μέρος
φέρει 4 κλειστα ντουλάπια διαφόρων χρωματισμων.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 124χ40χ180

53
Καρέκλες γραφείου διεύθυνσης

Κάθισµα εργασίας γραφείου, µε πλάτη ψηλή, µε µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό. Με σκελετό από
ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε ρόδες
. Το ύψος ρυθµίζεται µε µοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα
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Καθίσµατα συνεργασίας

Καρέκλες µε µεταλλικό σκελετό βάση και πλάτη επενδυµένα µε δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα. Με
µπράτσα
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Ντουλάπάκι χαµηλό

Έπιπλο κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση ανιγκρέ σε φυσικό ή άλλο χρώµα µε ράφια
εσωτερικά ρυθµιζόµενου ύψους. Το χρώµα είναι είτε σε φυσικό ξύλου είτε σε χρώµα της επιλογής του
πελάτη.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 105χ40χ83 εκ



ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

A/A Προδιαγραφές Ιµατισµού

1 Πετσέτες προσώπου µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαµβακερές 100%

2 Πετσέτες χεριών µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαµβακερές 100%

3 Τραπεζοµάντιλα υφασµάτινα αλέκιαστα σε διάφορες διαστάσεις, ανθεκτικά για πολλαπλές χρήσεις

4 Ποτηρόπανα µεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας, βαµβακερά, δεν αφήνουν χνούδι

5 Ποδιές κουζίνας Βαµβακερές µε επένδυση πλαστική που πλένονται σε πλυντήριο στους 60ο, µε στηθούρι13

6 Ρόµπες προσωπικού Ρόµπες βαµβακερές για το προσωπικό βρεφικών τµηµάτων και για το βοηθητικό
προσωπικό. Σε παλ χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας µε κοντό µανίκι σε νούµερα επιλογής της Υπηρεσίας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A Προδιαγραφές εξοπλισµού µαγειρείου

1 Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος Από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό AISI 304 18/10
Με 4 µαντεµένιες εστίες 30Χ30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία ελέγχεται µε διακόπτη 3 θέσεων.
Ισχύς 17 KW
Ενδεικτικές διαστάσεις 85Χ90Χ85
Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον
Φούρνος Αερίου, κυκλοθερµικός µε υγραντήρα, χωρητικότητας 6 λαµαρινών διαστ. 53Χ33 εκ. Ισχύς
θέρµανσης 12 KW και ισχύς µοτέρ ανεµιστήρα 0,4 KW Μηχανικό κοντρόλ, παροχή υγρασίας, χρονοδιακόπτη,
θερµόµετρο, µικροδιακόπτη ασφάλειας στην πόρτα, εσωτερικό φωτισµό στην πόρτα, πόρτα βαρέως τύπου
διαιρούµενη για καθαρισµό κρυστάλλων. Κλείστρο βαρέως τύπου, διπλής ενέργειας. Ψήσιµο µε κυκλοφορία
θερµού αέρα ή µε συνδυασµό θερµού αέρα και ατµού Ενδεικτικές διαστάσεις 87Χ89Χ92 εκ. Περιλαµβάνεται
ανοξείδωτη βάση τοποθέτησης.

Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον

2 Επαγγελµατικός απορροφητήρας

ψηλή απόδοση µε µοτέρ τριών ταχυτήτων απορροφητικότητας 1.310 m3/h

Φωτισµός µε λάµπες αλογόνου 20 W

Φίλτρα µεταλλικά πλενόµενα τύπου µαίανδρος (φλογοκρύπτες) για την συγκράτηση του λίπους

Καµινάδα µεταβλητού µήκος

Απορροφητήρας επαγγελµατικός από inox AISI 304

Χειρισµός µε συρόµενα κουµπιά

∆ιάµετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm

Στάθµη θορύβου max 56 dB (A) Ενδεικτικές διαστάσεις - 150x61

3 Ψυγείο οικιακής χρήσης
∆ίπορτο no frost, µε εσωτερικά τοιχώµατα καλυµµένα από αντιβακτηριδιακή επίστρωση µε σύστηµα
ψύξης τύπου κουρτίνας Συνολικής χωρητικότητας 476 λίτρα, καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 132
λίτρα, ∆ιαστάσεις συσκευασµένου 82Χ184Χ77 εκ. βάρος συσκευασµένο 97 κιλά. Εγγύηση 5 χρόνια
τουλάχιστον

4 Κάδος απορριµµάτων   με τρια χωρισματα για ανακυκλωση χαρτιου, γυαλιου, και πλαστικού.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η - ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2 Πλυντήριο – στεγνωτήριο ρούχων
Χωρητικότητας 5 κιλών για πλύσιµο και 2,5 κιλών για στέγνωµα Μπορεί να λειτουργεί µόνο ως πλυντήριο,
µόνο ως στεγνωτήριο και σαν πλυντήριο – στεγνωτήριο µε συνεχή προγράµµατα χωρίς διακοπή ή παύση.
Σύστηµα στεγνώµατος µε υγροποίηση υδρατµών. Αυτόµατο ζύγισµα των ρούχων για πλύση και στέγνωµα
Κλείδωµα συσκευής για την προστασία των παιδιών. Χειρισµός µε πλήκτρα αφής, δυνατότητα επιλογής α)
αυτοµατοποιηµένου στεγνώµατος µε αισθητήρες ή εναλλακτικά και β)στεγνώµατος µε ρύθµιση χρόνου,
πλήκτρα για στέγνωµα, πρόπλυση, ρύθµιση θερµοκρασίας, επιπλέον ξέβγαλµα, εύκολο σιδέρωµα, εντατικό
– λεκέδες, µείωση αριθµού στροφών, χρονοκαθυστέρηση και πλήκτρο έναρξης. Ειδικά προγράµµατα
πλύσης, δυνατότητα διακοπής προγράµµατος και προσθήκης ή αφαίρεσης ρούχων, αναγνώριση και έλεγχος
αφρού, κατανάλωση ενέργειας C, απόδοση πλύσης Α. Εγγύηση 5 έτη

3 Ηλεκτρική σκούπα
ισχύος 2400 Watt, τηλεσκοπικού σωλήνες, σακούλα 4 λίτρων, πέλµα τριπλής άρθρωσης για δύσκολα
σηµεία µε  τα απαραίτητα εξαρτήµατα για καθαρισµό ειδικών επιφανειών. Με µακρύ καλώδιο που µαζεύεται
αυτόµατα
Εγγύηση 3 χρόνια τουλάχιστον

4 Βραστήρας νερού
Χωρητικότητας 1,6 λίτρων µε αυτόµατη αποσύνδεση και προστασία υπερθέρµανσης. Εγγύηση 2 χρόνια
τουλάχιστον

5 Λεµονοστύφτης Οικιακής χρήσης συνεχούς ροής 85 Watt. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

6 Μπλέντερ
500 Watt, µε πλαστική κανάτα χωρητικότητας 2 λίτρων. Με 2 ταχύτητες λειτουργίας, µε επιπλέον στιγµιαία
λειτουργία, κατάλληλο
και για τρίψιµο πάγου µε αποσπώµενο ανοξείδωτο µαχαίρι 62 Εγγύηση
2 χρόνια τουλάχιστον

7 Μίξερ χειρός
Μίξερ επιτραπέζιο χωρητικότητας 3 λίτρων, 3 ταχυτήτων, µε αποσπωµένη βάση και διάφορα
εξαρτήµατα.

A/A Προδιαγραφέ

1 Πλυντηριο πιάτων
Ενδεικτικές Εξ διαστάσεις84,5χ60χ60 .
Συνολική  ενδεικτική  κατανάλωση ρεύματος 0,95 kw
  Χωριτηκότητα σερβίτσια 14
 Ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου συμπλήρωσης άλατος και λαμπρυτικού.
Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου πλύσης
Προεπιλογή χρόνου έναρξης λειτουργίς 1-24 ώρες
Ενδεικτικά επίπεδα θορύβου 46 dB
Καλάθια για τοποθέτηση πιατών  ρυθμιζόμενα , για τοποθέτηση ποτηριών, φλυτζανιών και ειδική θήκη για
μαχαιροπίρουνα.
Πρόγραμμα προστασίας ευαίσθητων σκευών.



8 Κλιµατιστικά 18000btu
∆ιαιρούµενες µονάδες (split unit) Inverter ενεργειακής κλάσης Α απόδοσης 18.000/h σε ψύξη µα στάθµη
θορύβου µικρότερη των 40 db (A) η εσωτερική µονάδα και 50 db (A) η εξωτερική µονάδα
Μονάδα µε τηλεχειριστήριο για ρύθµιση θερµοκρασία, θέσεων λειτουργίας, ταχυτήτων ανεµιστήρα.
Σωληνώσεις µε  τα απαραίτητα όργανα αυτοµατισµού και ασφαλιστικών διατάξεων κλπ για λειτουργία
αυτόµατη ανάλογα µε την επιθυµητή θερµοκρασία, δηλαδή προµήθεια
,προσκόµιση, εγκατάσταση ,σύνδεση, ρύθµιση εποµένως παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα
γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και
να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς όταν δεν καθορίζονται από τις
προδιαγραφές
Οι τοπικές κλιµατιστικές µονάδες τύπου split unit θα αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη
Κέλυφος
Στοιχείο ανεξάρτητα θέρµανσης – ψύξης
Λεκάνη συµπυκνωµάτων
Συγκρότηµα ανεµιστήρα – ηλεκτροκινητήρα
Φίλτρο υψηλής συγκράτησης
Ηλεκτρονικό σύστηµα µεταγωγής ψύξης – θέρµανσης
∆ιακόπτη
Ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας µε ροοστάτη
Θερµοστάτη

Το στοιχείο θα αποτελείται από οριζόντιους χαλκοσωλήνες διαµέτρου
3/8” µε πτερύγια µηχανικά εκτονωµένα στους σωλήνες
Θα λειτουργεί µε ψυκτικό υγρό και θα είναι δοκιµασµένο σε αντοχή και στεγανότητα για πίεση λειτουργίας
10 BAR τουλάχιστο.
Οι προσαρµογές του στοιχείου µε τους σωλήνες προσαγωγής – επιστροφής του ψυκτικού υγρού θα είναι
τοποθετηµένες στη µία πλευρά του κελύφους και η σύνδεση θα γίνει µε ταχυσυνδέσµους Λεκάνη
συµπυκνωµάτων Το νερό που παράγεται από τη συµπύκνωση των υδρατµών του αέρα πάνω στο στοιχείο
κατά τη λειτουργία του ψυκτικού θα συγκεντρώνεται σε µία αβαθή λεκάνη από γαλβανισµένο
χαλυβδοέλασµα µε ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία
Το νερό αποχετεύεται απευθείας µε τη βοήθεια σωλήνα κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε την
αποχέτευση.

Ο ανεµιστήρας θα είναι φυγοκεντρικού τύπου µεταβλητής ταχύτητας

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι µονοφασικός µεταβλητής ταχύτητας, συχνότητας 50 περιόδων και
εφοδιασµένος µε θερµό διακόπτη προστασίας αυτόµατης επαναφοράς και πυκνωτή µόνιµης λειτουργίας,
προστασίας ΙΡ44, κλάσης Β, επικάλυψης F

Συσκευή ελέγχου και ρυθµίσεων Η τοπική κλιµατιστική µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονικό
χειριστήριο ελέγχου που ρυθµίζει τόσο τη θερµοκρασία όσος και τη ροή αέρα
Το χειριστήριο της τοπικής κλιµατιστικής µονάδας θα περιλαµβάνει θερµοστάτη χώρου, περιοχής 15ο

Κελσίου έως 30ο Κελσίου µε βαθµονοµηµένη κλίµακα θερµοκρασιών ανά 1ο έως 2ο Κελσίου και διαφορική
θερµοκρασία έως 2ο Κελσίου διακόπτη On - Off για την εκκίνηση ή το σταµάτηµα της µονάδας Τα είδη θα
παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον

Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Inverter ενεργειακής κλάσης Α
Τα κλιµατιστικά κατά την παράδοσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας
στην ελληνική γλώσσα τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς και  σετ εξαρτηµάτων όπου απαιτείται.



9 Κλιµατιστικά 24000btu
∆ιαιρούµενες µονάδες (split unit) Inverter ενεργειακής κλάσης Α απόδοσης 24.000/h σε ψύξη µε στάθµη
θορύβου µικρότερη των 40 db (A) η εσωτερική µονάδα και 50 db (A) η εξωτερική µονάδα
Μονάδα µε τηλεχειριστήριο για ρύθµιση θερµοκρασία, θέσεων λειτουργίας, ταχυτήτων ανεµιστήρα.
Σωληνώσεις µε  τα απαραίτητα όργανα αυτοµατισµού και ασφαλιστικών διατάξεων κλπ για λειτουργία
αυτόµατη ανάλογα µε την επιθυµητή θερµοκρασία, δηλαδή προµήθεια
,προσκόµιση, εγκατάσταση ,σύνδεση, ρύθµιση εποµένως παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα
γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς
ελαττώµατα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς όταν δεν
καθορίζονται από τις προδιαγραφές
Οι τοπικές κλιµατιστικές µονάδες τύπου split unit θα αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη
Κέλυφος
Στοιχείο ανεξάρτητα θέρµανσης – ψύξης
Λεκάνη συµπυκνωµάτων
Συγκρότηµα ανεµιστήρα – ηλεκτροκινητήρα
Φίλτρο υψηλής συγκράτησης
Ηλεκτρονικό σύστηµα µεταγωγής ψύξης – θέρµανσης
∆ιακόπτη
Ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας µε ροοστάτη
Θερµοστάτη

Το στοιχείο θα αποτελείται από οριζόντιους χαλκοσωλήνες διαµέτρου
3/8” µε πτερύγια µηχανικά εκτονωµένα στους σωλήνες
Θα λειτουργεί µε ψυκτικό υγρό και θα είναι δοκιµασµένο σε αντοχή και στεγανότητα για πίεση
λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστο.
Οι προσαρµογές του στοιχείου µε τους σωλήνες προσαγωγής – επιστροφής του ψυκτικού υγρού θα
είναι τοποθετηµένες στη µία πλευρά του κελύφους και η σύνδεση θα γίνει µε ταχυσυνδέσµους Λεκάνη
συµπυκνωµάτων Το νερό που παράγεται από τη συµπύκνωση των υδρατµών του αέρα πάνω στο
στοιχείο κατά τη λειτουργία του ψυκτικού θα συγκεντρώνεται σε µία αβαθή λεκάνη από γαλβανισµένο
χαλυβδοέλασµα µε ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία
Το νερό αποχετεύεται απευθείας µε τη βοήθεια σωλήνα κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε την
αποχέτευση.

Ο ανεµιστήρας θα είναι φυγοκεντρικού τύπου µεταβλητής ταχύτητας

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι µονοφασικός µεταβλητής ταχύτητας, συχνότητας 50 περιόδων και
εφοδιασµένος µε θερµό διακόπτη προστασίας αυτόµατης επαναφοράς και πυκνωτή µόνιµης λειτουργίας,
προστασίας ΙΡ44, κλάσης Β, επικάλυψης F

Συσκευή ελέγχου και ρυθµίσεων Η τοπική κλιµατιστική µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονικό
χειριστήριο ελέγχου που ρυθµίζει τόσο τη θερµοκρασία όσος και τη ροή αέρα
Το χειριστήριο της τοπικής κλιµατιστικής µονάδας θα περιλαµβάνει θερµοστάτη χώρου, περιοχής 15ο

Κελσίου έως 30ο Κελσίου µε βαθµονοµηµένη κλίµακα θερµοκρασιών ανά 1ο έως 2ο Κελσίου και
διαφορική θερµοκρασία έως 2ο Κελσίου διακόπτη On - Off για την εκκίνηση ή το σταµάτηµα της
µονάδας

Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Inverter ενεργειακής κλάσης Α
Τα κλιµατιστικά κατά την παράδοσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια
λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς και  σετ εξαρτηµάτων
όπου απαιτείται.
Τα είδη θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον



10 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΜΗΚΟΣ 1,10m-ΙΣΧΥΣ 55W
τηλεχειριστηριο
3 ταχυτητες- 1 φως (60W)
5 φτερα διπλης οψης
ισχυς 55W

11 CD Player
Μέσα αναπαραγωγής CD, CD-R,CD-RW MP3-CD WMA-CD Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη
κίνηση εµπρός / πίσω, αναζήτηση επόµενου / προηγούµενου άλµπουµ αναζήτηση επόµενου /
προηγούµενου κοµµατιού επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle Προγραµµατιζόµενα κοµµάτια
40, Συνδεσιµότητα Host USB, ακουστικά 3,5 χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση
2 χρόνια τουλάχιστον

12 Φωτογραφική µηχανή
Ψηφιακή, 10,1 ενεργό Megapixel, φακός µε οπτικό ζουµ 3χ, οθόνη LCD, face detection, steady
shot 120€ Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

A/Α Προδιαγραφες

1 Μικροφωνική εγκατάσταση
Αυτοενισχυόµενη κονσόλα 2 x 220W, µε 7 κανάλια και DFX

2 Βιντεοπροβολέας
1.Να αναφερθεί µοντέλο και
εταιρεία κατασκευής

2.Φωτεινότητα (>=2000 ANSI LUMENS)
  Αντίθεση                    (>= 5 0 0 : 1 )
3.Ανάλυση native XGA (1024 Τουλάχιστον 1024 x 768)

4.Τηλεχειριστήριο (ΝΑΙ Contrast ratio>=2000:1)
5.Ο βιντεοπροβολέας να συνοδεύεται από Βάση στήριξης
κατάλληλη για ανάρτηση είτε από την οροφή
είτε  επιτοίχια.
6.Προβολή από πολύ μικρή     (Throw ratio  ≤ 0,40 )
Απόσταση
7.Υποστήριξη προτύπων PAL,PAL-N,PAL-M, SECAM
8.Είσοδος VGA (D115) για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή
9.Ελληνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα σε έντυπη  ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ cd, dvd)
10.Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδιο για διασύνδεση
εγκατάσταση και λειτουργία του βιντεοπροβολέα.
11.Πιστοποιητικό CE
12.Πιστοποιητικό ISO:9001 του κατασκευαστή
Εγγύηση >= 2 έτη

3 Οθόνη προβολής
∆ιαστάσεις 180Χ180 εκ Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

4 Μηχανή πλαστικοποίησης
Μεγέθους Α4 µε δύο θερµαινόµενους κυλίνδρους, ελεγχόµενη θερµοκρασία, διαστάσεις
37Χ16Χ12 εκ. και 3ετή εγγύηση

5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
Ταχύτητα αντιγραφής 18 σελίδες / λεπτό.  Διαστάσεις χαρτιου Α3 Α4.Μνημη από
64ΜΒ
Εµπρόσθιες κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού standard 350 φύλλα,

∆υνατότητα By pass 100 φύλλων για φωτοαντιγραφή (προαιρετικά) Zoom 25-400% µε βήµατα
του 1%.

Δυνατότητα επέκτασης σε εκτυπωτη και σαρωτή .

Αυτόματος τροφοδότης.
Βάρος λιγότερο από 50κιλ



A/Α Προδιαγραφές

6 Μηχανή σπιράλ
Χωρητικότητα διάτρησης 15 φύλλων, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας 330 φύλλα, µέγιστο µέγεθος
ράχης 16 χιλ.

7 Αριθµοµηχανή

Απλή αριθμομηχανή για καθημερινη χρήση .

8 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη µε δυνατότητα 6 ακουστικών, αναγνώριση κλήσης, λίστα
αναπάντητων κλήσεων, φωτιζόµενο πληκτρολόγιο και οθόνη ακουστικού, έγχρωµη οθόνη,
τηλεφωνικό κατάλογο 200 ονοµάτων, ελληνικό µενού, ανοιχτή συνοµιλία, αφύπνιση, νυχτερινή
λειτουρ γία, ισοστάθµιση φωνής, σύντοµα γραπτά
µηνύµατα, ψηφιακό τηλεφωνητή 20 λεπτών και εγγύηση 2 έτη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Υπ

ο
χ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασμένος από ηλεκτρογαλβανισμένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC -
Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool free). Θα
υποστηρίζει μητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην πρόσοψη θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει
πέντε (5) εσωτερικές θέσεις 3,5’’ και πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25’’ και μία (1) των 3,5”.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156. Θα έχει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές μνήμης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz.
Θα υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων
4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1

καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbits/s.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιστον δύο
(2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. Θα έχει μικροαρχιτεκτονική 32nm.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500W. Θα έχει προστασία από υπερεντάσεις,

υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.
ΜΝΗΜΗ
(RAM)
Θα έχει μνήμη RAM 4Gb, τύπου DDR3.
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 320Gb και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. Θα έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 3.0
Gbit/s.
ΚAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Θα έχει μνήμη 1024Μb, τύπου DDR3 με μέγιστη ανάλυση 2560x1600 pixels. Θα έχει σύνδεση PCI-Express 2.0. Θα έχει
εξόδους DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έχει πλήρη υποστήριξη DirectX 10.1.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 2.0.
ΠΟΝΤΙΚΙ
Θα είναι οπτικού τύπου ή laser και θα έχει σύνδεση usb 2.0.

ΟΘΟΝΗ
είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, με διαγώνιο

22¨΄   και μέγιστη ανάλυση 1366x768 pixels. Θα έχει χρόνο απόκρισης 5ms.

2. Εκτυπωτής έως 20 σελ/λεπτ.

Εκτύπωση πρώτης ασπρόµαυρης σελίδας: ΝΑΙ
σε 8 δευτερόλεπτα
Συνιστώµενος µηνιαίος όγκος σελίδων: 500 ΝΑΙ
έως 2500

Έως 2 δίσκοι, χωρητικότητα εισόδου έως
200 φύλλα

Εκτύπωση µέσω host, HP PCL5c

Χρήστες και οµάδες εργασίας 1-3 χρηστών σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
Διαστάσεις 349 χ238χ196μμ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

A/A Προδιαγραφές

1 Αμμοδόχοι

Αμμοδόχος από πλαστικο υλικό  υψηλής αντοχής  με κάλυμμα σε διαφόρους χρωματισμούς . Ενδεικτικές
διαστάσεις 152χ152χ24

2 Σπιτάκια αγροτόσπιτα
 Πλαστικό σπίτι από υλικό υψηλής αντοχής σε διάφορα χρωματα με προέκταση  παράθυρα και πορτούλες   Τηρεί
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 171χ170χ163 εκ

3 Παιχνίδια αυλής (φτυαράκια, κουβαδάκια κλπ)
Τα παιχνίδια αυλής είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, είναι άθραυστα, σε
διάφορα έντονα χρώµατα.

4 Βαγονέτο μεταλλικό
 Βαγονέτο μεταλλικό με ενισχυμένους τροχούς με φρένα για την αποθήκευση παιχνιδιων άμμου .Ενδεικτικες
διαστασεις 85χ65χ78εκ

5 Τραπεζι πικ νικ
Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής κατασκευασμένο για να παίζουν 4 παιδιά  τα παγκάκια
συνδέονται με το τραπέζι  πλάγιους χιαστούς πλαστικούς βραχίωνες.

 Ενδεικτικές διαστάσεις 94χ73χ49 εκ.

6 Παγκάκια  κήπου
Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής  σε διάφορους χρωματισμούς.

Τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 Ενδεικτικές διαστάσεις 82χ46χ58

7 Τραµπάλες ζωάκια (εσωτερικού χώρου)
Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό
,σε έντονα χρώµατα, σε σχήµατα ζώων. Μπορεί να είναι διθέσιες η τριθέσιες. Είναι για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους αλλά και για αυλή. Ενδεικτικές διαστάσεις:122χ41χ58 ή 120χ34χ47



A/A Προδιαγραφες

1 Πιάτα προσωπικού βαθιά
Λευκή Πορσελάνη 22 εκ.

2 Πιάτα προσωπικού ρηχά
Λευκή Πορσελάνη 26 εκ.

3 Πιάτα προσωπικού φρούτου
Λευκή Πορσελάνη 20 εκ.

4 Ποτήρια νερού
Γυάλινα-Σωλήνας χωρητικότητας 330 ml

5 Ποτήρια νερού νηπίων
Γυάλινα χωρητικότητας 250 ml

6 Κούπες
Λευκή Πορσελάνη χωρητικότητας 250 ml

7 Φλιτζανάκια καφέ
Λευκή Πορσελάνη µε πιατάκι χωρητικότητας 120 ml

8 Πιάτα νηπίων
Λευκή Πορσελάνη 22 εκ. (Βαθύ)

9 Πιατάκια φρούτου νηπίων
Λευκή Πορσελάνη 20 εκ.

10 Φλυτζάνια νηπίων
Λευκή Πορσελάνη χωρητικότητας 250 ml

11 Μπώλ
Λευκή Πορσελάνη 18 εκ.

12 Μπώλ Αναµίξεως
Ανοξείδωτο διαµέτρου 26 εκ. και ύψους 14 εκ.

13 Μπωλ µε καπάκι
Ανοξείδωτο ύψους 20 εκ.

14 Αυγοδάρτης
Ανοξείδωτο 30 εκ.

15 Σουρωτήρια
Ανοξείδωτο 24 εκ.

16 Ταψιά φούρνου
Μαρµίτα διαστάσεων 65χ45χ8 εκ πάχους 2 χιλιοστών.

17 Σπάτουλες
Ανοξείδωτες 18/10 µε χερούλι από βακελίτη 34,5 εκ

18 Κουτάλες σερβιρίσµατος (σετ)
Σετ 5 τεµαχίων ανοξείδωτα 18/10 µε χερούλι από βακελίτη

19 Μαχαίρια
Ανοξείδωτα 18/10, 22 εκατοστών

20 Σετ µαχαιριπήρουνα
Ανοξείδωτα 18/10, 72 τεµαχίων

21 Μπρίκια
Ανοξείδωτα 18/10 µε χερούλι από βακελίτη 10χ12 εκ.

22 ∆ίσκοι σερβιρίσµατος
Μελαµίνης διαστάσεων 40χ25χ3,5 εκ

23 Ράφια τύπου dexion διαστάσεων 0,95χ2,00
Μεταλλικά ράφια τοίχου

24 Κατσαρόλα µετριου µεγέθους
Ανοξείδωτη 18/10, 28 εκ µε διπλή θερµοαγώγιµη βάση για εξοικονόµηση ενέργειας

A/A Προδιαγραφές

8 Τρένο τούνελ
Κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό σε έντονα χρώµατα. Τηρεί τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 230χ101χ122 εκ

9 Προέκταση τρένου
Αποτελείται από 2 κοµµάτια 105 εκ, που προσαρµόζονται στο «Τρενάκι τούνελ».
Είναι από το ίδιο ανθεκτικό πλαστικό υλικό και ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

A/A Προδιαγραφές

1 Σχολικό λεωφορείο 30 θέσεων
Βλέπε Παράρτηµα Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄-Τ ΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α. Γ ΕΝΙΚΑ
Το υπό προµήθεια λεωφορείο προορίζεται για τις ανάγκες του
∆ήµου Προσοτσάνης και ειδικότερα θα διευκολύνει τις µετακινήσεις νηπίων των παιδικών
σταθµών. Τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία είτε αριθµητικά είτε µε την έννοια της
διαθεσιµότητας συστηµάτων έχουν την σηµασία της ελάχιστης απαίτησης η της
µέγιστης επιτρεπτής τιµής κάποιου µεγέθους π ο υ η µη εκπλήρωσή τους αποτελεί
κριτήριο απόρριψης προσφοράς µε συνέπεια να µην εξετάζεται καθόλου η οικονοµική
προσφορά.
Το υπό προµήθεια µικρό λεωφορείο πρέπει να είναι σύγχρονο και το αµάξωµα όσο και το
πλαίσιο πρέπει να ενσωµατώνουν όλα τα τεχνολογικά και εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα
ασφαλείας

To λεωφορείο θα είναι 30 θέσεων (28+1 οδηγός +1 συνοδηγός). Οι διαστάσεις του
οχήµατος, τα κατ' άξονα βάρη κ.λ.π. κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις
ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την
ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων.
Το όχηµα θα συνοδεύεται από τα πιο κάτω παρελκόµενα:
1. Πλήρη  σειρά εργαλείων: Πένσα, κατσαβίδια (δύο), σειρά

          γερµανικών κλειδιών, µπουλονόκλειδο και προέκταση

      2. Πλήρη εφεδρικό τροχό (µη τοποθετηµένο επί του οχήµατος)

     3. Γρύλλο ανύψωσης του µηχανήµατος

     4. Φαρµακείο

     5. Τρίγωνο ασφαλείας

     6. ∆ύο (2) εγκεκριµένους πυροσβεστήρες

    7. Ειδική σήµανση σχολικού λεωφορείου

          Μαζί µε  το λεωφορείο θα παραδοθεί πλήρης σειρά βιβλίων και κατασκευαστικών
εγχειριδίων και πατάκια µοκέτας.



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Τ ιµόνι αριστερά.
2. Το λεωφορείο θα έχει 30 συνολικά θέσεις (28+1+1).
3. Η τελική ταχύτητα του λεωφορείου θα περιορίζεται µε περιοριστή ταχύτητας στα 100
Km/h.
4. Εκτός από το όργανο ένδειξης της θερµοκρασίας κινητήρα θα
διαθέτει σύστηµα συναγερµού, οπτικοακουστικό σε περίπτωση υπερθέρµανσης.
5. Θα είναι εφοδιασµένο και στους 4 τροχούς µε σύστηµα ABS (αντιµπλοκαρίσµατος των
φρένων. Σύστηµα υποβοήθησης δύναµης πέδησης (BAS), ηλεκτρονική κατανοµή δύναµης
πέδησης (EBD), σύστηµα αντιολίσθησης τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας
(ESP)
6. Τα λάστιχα των τροχών του λεωφορείου είναι ανάλογα για το φορτίο και τις ταχύτητες.
7. Το συνολικό µήκος αµαξώµατος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7 m.
8 . Ο κινητήρας θα είναι 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας ισχύος τουλάχιστον 100Hp και θα
καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 5.
9. Θα φέρει ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους εξωτερικούς καθρέπτες.
10. Θα φέρει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού.
11. Θα φέρει ψηφιακό ταχογράφο

KYΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Θα είναι σύγχρονης κατασκευής λεωφορειακού τύπου. Η καταλληλότητα του
εξακριβώνεται από καταλόγους και από άλλα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και
πιστοποιείται από πρόσφατους καταλόγους και βεβαιώσεις αρµόδιας αρχής σύµφωνα

µε τις οποίες αυτή αναφερόµενη κατασκευήείναι σύγχρονη .
2. Θα έχει τιµόνι µε υδραυλικό σύστηµα.
3. Θα έχει κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες συνεχούς κλιµάκωσης

4. α) Θα έχει σύστηµα πέδησης υδραυλική µε υποβοήθηση υποπίεσης ώστε να
εξασφαλίζεται πέδηση έστω και µε  το ένα κύκλωµα όταν παθαίνει βλάβη
το άλλο.
β) Τα φρένα θα έχουν φερµουϊτ χωρίς αµίαντο (asbestos free). γ) Τα φρένα θα δουλεύουν
χωρίς σφύριγµα υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου ή θερµοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.
δ) Το χειρόφρενο θα είναι µηχανικού τύπου

5. Θ α έχει άγκιστρο ρυµουλκήσεως µπροστά.

6. Το σύστηµα φωτισµού, προβολείς καθώς και οι άλλοι ενδεικτικοί φανοί θα πληρούν ως
προς την θέση και το είδος τις προδιαγραφές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα φέρει και τρίτο φως στοπ.
Στην οροφή της καµπίνας πρέπει να διαθέτει φωτισµό φθορίου, φωτισµό νυκτός τύπου LED
και φωτισµό ανά επιβάτη

7. Η πρόσβαση των επιβατών στο εσωτερικό θα γίνεται υποχρεωτικά από
συρόµενη πόρτα που θα βρίσκεται στο πίσω δεξιό µέρος του οχήµατος, ενώ θα πρέπει
να έχει προβλεφθεί χαµηλωµένο σκαλοπάτι για τη διευκόλυνση επιβίβασης και αποβίβασης.
Μπροστά θα φέρει δυο πόρτες για την επιβίβαση και αποβίβαση του οδηγού και συνοδηγού

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑ

Θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες αεροδυναµικές γραµµές αµαξώµατος και µεγάλες
γυάλινες επιφάνειες οι οποίες θα διαθέτουν υφασµάτινες κουρτίνες. Τα ανατοµικά καθίσµατα
µε αυτόµατες ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις και χειρολαβές /
κουπαστές πρέπει να είναι στερεωµένα σύµφωνα



µε την νέα νοµοθεσία Ο σκελετός του αµαξώµατος θα είναι
κατασκευασµένος από ενισχυµένο υλικό κατάλληλο για τις αυτές τις απαιτήσεις

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

H αντισκωρική προστασία θα περιλαµβάνει διάφορα στάδια
κατεργασίας, και θα διασφαλίζει µέγιστη αντοχή και µακροζωία. Στο εσωτερικό της
κατασκευής της οροφής τοποθετείται µόνωση θερµική και ηχητική άριστης ποιότητας,
κατάλληλου πάχους.
Η βαφή θα γίνεται µε τις πλέον σύγχρονες αντισκωρικές µεθόδους
Το λεωφορείο φέρει εξόδους κινδύνου όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Τα παράθυρα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας .
Ο εµπρόσθιος ανεµοθώρακας θα είναι πανοραµικού τύπου από πολύφυλλο κρύσταλλο
ασφαλείας κατάλληλου πάχους.
Ο πίσω ανεµοθώρακας θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας.
Τα καθίσµατα θα είναι επενδεδυµένα µε ύφασµα.
Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα εξωτερικού φωτισµού και σηµατοδότησης
πορείας που συµφωνεί µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Όλα τα φώτα θα είναι άριστης ποιότητας. Τα φώτα αλλαγής
πορείας εµπρός και πίσω, τα φώτα πορείας (πίσω) και τα πίσω φώτα πεδήσεως και
οπισθοπορείας είναι τύπου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VOV. Τα φώτα αλλαγής πορείας
είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα ALARM (αναβοσβήνουν και τα 4
µαζί). Η λειτουργία του συστήµατος των φώτων αλλαγής πορείας εξασφαλίζεται από
ηλεκτρονικό ρελέ.
Το λεωφορείο θα έχει εσωτερικό φωτισµό άπλετο και οµοιόµορφο κατανεµηµένο. Η
οµοιοµορφία εξασφαλίζεται από τα απαραίτητα φωτιστικά σώµατα.
Στον µπροστινό ανεµοθώρακα εξωτερικά και στο κάτω µέρος
αυτού θα υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί καθαριστήρες δύο ταχυτήτων µε αυτόµατη επαναφορά,
µε σύστηµα καθαρισµού του ανεµοθώρακα µε ιδιαίτερη ηλεκτραντλία, δοχείο νερού και δύο
ακροφύσια που χειρίζεται κατά βούληση µε µπουτόν ο οδηγός από τη θέση του. Το
σύστηµα κινήσεως των υαλοκαθαριστήρων θα είναι σε θέση που επιθεωρείται εύκολα.

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα είναι τοποθετηµένα   με µορφή δέσµης μ ονωµένης µε
πλαστικό περίβληµα επιµελώς στηριζόµενης επί του οχήµατος προς αποφυγή
βραχυκυκλώµατος.
Επιπλέον θα διαθέτει ηχοσύστηµα CD µε ηχητική κάλυψη χώρου
επιβατών.
Για τους θερινούς και χειµερινούς µήνες θα υπάρχει AIR CONDITION χώρου οδηγού και
επιβατών.
Το αµάξωµα θα έχει εξωτερικά θυρίδες για την επιθεώρηση και
επισκευή του κινητήρα και των λοιπών µηχανισµών καθώς και για την τοποθέτηση των
συσσωρευτών. Η εξωτερική θυρίδα για τον κινητήρα είναι τέτοιων διαστάσεων ώστε να
µπορεί να γίνεται εξαγωγή του κινητήρα µέσω αυτής.
Θα υπάρχουν δύο θέσεις µία εµπρός και µία πίσω στο εξωτερικό του αµαξώµατος για την
τοποθέτηση των πινακίδων µε τους αριθµούς κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Η
πίσω θέση θα φωτίζεται από δύο ηλεκτρικές λάµπες.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΣΗΜΑΝΣΗ

Το προσφερόµενο λεωφορείο θα φέρει εργοστασιακή βαφή άριστης ποιότητας σε χρώµα
απόχρωσης της αρεσκείας του
∆ήµου, καθώς και όλες τις αναγκαίες σηµάνσεις που θα υποδείξει ο ∆ήµος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προσφερόµενο λεωφορείο θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2)
έτη τουλάχιστον, χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων για τον κινητήρα



Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άµεσα.
Η ανάδοχος εταιρεία θα χορηγεί στον ∆ήµο για την πρώτη
15ετία έκπτωση 15% επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών λιανικής.
Η παράδοση του λεωφορείου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του δήµου και θα ολοκληρωθεί
εντός δυο (2) µηνών από την έγγραφη παραγγελία.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει δωρεάν, όσους τεχνικούς
επιθυµεί ο ∆ήµος σε θέµατα χειρισµού, συντήρησης και επισκευής του λεωφορείου
σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καθοριστεί από κοινού. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει
τουλάχιστον 1 εργάσιµη ηµέρα.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ

Το λεωφορείο θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χειρισµού, συντήρησης και
µικροεπισκευών στην Ελληνική.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Για τον έλεγχο της ποιότητος της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες
οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουµέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις
ποιότητας, σήµατα ποιότητας του συνόλου ή επιµέρους εξαρτηµάτων. Η υπερκατασκευή θα
συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας ΕΕ, του κατασκευαστή της.
Για τους κατασκευαστές πρωτίστως και δευτερευόντως για τον
προµηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000, ISO 14001. Επίσης η
ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών και διαδικασιών και µεθόδων παραγωγής, όπου
κρίνεται
σκόπιµο, πρέπει να επισηµανθεί.
Όσον αφορά την καταλληλότητα,  θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς
των οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (∆ήµους, Κοινότητες κ.λ.π.) και γενικά θα
δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχηµάτων από τους εν λόγω φορείς, χωρίς
προβλήµατα, όσον αφορά την υπερκατασκευή αλλά και το όχηµα.
Να υποβληθούν εάν είναι δυνατόν βεβαιώσεις καλής και
αξιόπιστης λειτουργίας. Ο βαθµός αξιοπιστίας µιας κατασκευής είναι συνάρτηση του λόγου
του χρόνου ακινητοποίησης από βλάβη προς τον συνολικό χρόνο εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1. Εγγύηση λειτουργίας
Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική
εγγύηση τουλαχιστον για 24 ήνες για το σύνολο του οχήµατος και εγγύηση αντισκωρικής
προστασίας για τη συνήθη χρήση για το πλαίσιο για πέντε (5) έτη.
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται σε συνεργείο της εταιρείας

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια -ανταλλακτικά)
Θα αναφερθούν τα συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών
µετά τον χρόνο εγγύησης.
Θα δηλωθεί εκ µέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήµατος ότι
εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ µέρους δε του
προσφέροντα ι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουµένων ανταλλακτικών µικρότερο
των 10 ηµερών.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠ.ΔΗΜΟΥ

 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                             ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


