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Προµήθεια: Εκπαιδευτικού υλικού για τις
ανάγκες των βρεφ/κών σταθµών για το έτος 2012

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις
ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθµών του ∆ήµου για το έτος 2012.
Τόπος παράδοσης: Οι κατά τόπους Βρεφ/κοί Σταθµοί του ∆ήµου, οι διευθύνσεις των οποίων
θα δοθούν από την Υπηρεσία. Η παράδοση θα γίνει στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ενώπιον
της Επιτροπής Παραλαβής, σύµφωνα µε κατάσταση κατά Σταθµό που θα επιδοθεί στον
προµηθευτή.
Η παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία (πρωινή
ώρα 8:00 π.µ έως 13:00 µ.µ)
Προϋπολογισµός: € 27.997,01 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨.
Άρθρο 3ο
Υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυήσεις
4.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α
4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται
σε
δύο (2) µήνες.
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµα και από το λόγο αυτό προκύψει
πρόβληµα
1

λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου, επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.
4.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να
αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του
συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος παράδοσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµεροµηνία
πρωτοκόλλου της σύµβασης και κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία στους κατά τόπους
βρεφονηπιακούς σταθµούς.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆είγµατα -∆ειγµατοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
Μαζί µε την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνηµµένα
δείγµατα και αντιδείγµατα για κάθε είδος που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση δειγµάτων λόγω όγκου, οι
διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν prospectus ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο
θα προκύπτει η συµβατότητα των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυχθησοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα
φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προµήθεια των
ειδών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος ή
οι
ανάδοχοι της προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν είτε όλα τα είδη, είτε µία ή
περισσότερες οµάδες χωρίς να έχουν δικαίωµα να προσφέρουν ορισµένα είδη µιας
οµάδας.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους
ότι τα προς προµήθεια είδη θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
προσκοµίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Το σύµφωνο ή όχι των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την
αρµόδια επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα για χηµική ανάλυση στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή καθώς και το δείγµα
και αντιδείγµα που είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει
Το αντιδείγµα θα µονογραφείται από την επιτροπή παραλαβής και τον προµηθευτή, θα
κρατείται
στην υπηρεσία και θα χρησιµοποιείται σε περίπτωση αµφισβήτησης της χηµικής ανάλυσης του
πρώτου δείγµατος.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Xρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται
σε
δύο (2) µήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα σ αυτό το χρονικό διάστηµα που
οφείλεται στην κακή κατάσταση πρέπει να επανορθώνεται µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές
µέρες από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται µέσα στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
προαναφερθέντος
είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για
λόγους
εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται
στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
2.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Κατακύρωση αποτελέσµατος-Υπογραφή σύµβασης
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε
προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µετά
από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση
που
το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή πέρα
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και
συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό
του
µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της
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ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10%
της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο
χρονικό
διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος προµηθευτής παραδώσει τελικά τα είδη, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από την οριστική παραλαβή των ειδών, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού που διενεργείται σε βάρος του (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο εύλογος χρόνος που απαιτείται κατά τα διάφορα
στάδια της διαδικασίας καθώς και ο χρόνος καθυστέρησης, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προµηθευτής και κατά τον οποίο µετατίθεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία φόρτωσης – παράδοσης
(άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση,
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
AΡΘΡΟ 12ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου,
καθώς
και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης
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γ. 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου και
δ. Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προµήθεια:Εκπαιδευτικού υλικού για τις
ανάγκες των βρεφ/κών σταθµών για το έτος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των
βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Πειραιά, για το έτος 2012.
Τα προς προµήθεια είδη είναι τα κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α 1
1. Μουσικά όργανα (ταµπουρίνα).
2. Κουκλοθέατρο ξύλινο µικρό: Ξύλινο κουκλοθέατρο κατάλληλο για χρήση από τα παιδιά και
τη νηπιαγωγό. ∆ιαστάσεις 50Χ90 εκ ύψος περίπου
3. Πάνινες κούκλες κουκλοθέατρου οικογένεια: Σετ 6-8 τεµαχίων πάνινες κούκλες
4. Πάνινες κούκλες κουκλοθέατρου κοκκινοσκουφίτσα: Σετ 4-8 τεµ πάνινες κούκλες
5. Καφάσι µε φρούτα ξύλινα
6. Καφάσι µε λαχανικά ξύλινα
ΟΜΑ∆Α 2
1. Κουζίνα µε κουζινικά, πλαστική: Περιέχει 15-20 περίπου αξεσουάρ, διάσταση κουζίνας
περίπου 54Χ40Χ100 εκ. ύψος
2. Σετ ζαχαροπλαστικής 40-50 τεµ πλαστικό : Το σετ περιλαµβάνει περίπου 40-50 τεµάχια
3. Σετ πρωινό βραδινό 70-75 τεµ πλαστικό: Το σετ περιλαµβάνει περίπου 70-75 τεµάχια
4. Μαγειρικά σκεύη, πλαστικά σετ 3-4 τεµ: Μαγειρικά σκεύη, (τηγάνια, κατσαρόλες, κλπ) από
πλαστικό µεγάλης αντοχής
5. Φρούτα σετ 10-12 τεµ, πλαστικά σε καλαθάκι
6. Λαχανικά σετ 10-12 τεµ, πλαστικά
7. Τρόφιµα (αυγά, λουκάνικα κλπ), πλαστικά: Σετ 12 τεµαχίων περίπου
8. Πλαστικά ζωάκια (ζώα φάρµας, θάλασσας κλπ): Πλαστικά ζωάκια αποµίµηση των
πραγµατικών από υλικό µεγάλης αντοχής µη τοξικό σετ 20-30 τεµ.
9. Οχήµατα πλαστικά µήκους 6-8 εκ σετ 6-15 τεµ σε κουβά: Πλαστικά οχήµατα που δεν σπάνε,
µε ρόδες που δεν βγαίνουν, σετ 6-15 τεµάχια σε κουβά
10. Χαλί κυκλοφοριακής αγωγής
11. Χαλί κουτσού
12. Σούπερ µάρκετ πλαστικό
13. Τρόλεϊ εργασίας και εργαλεία
14. Κιβωτός Νώε γίγας
15. Κάστρο σχήµατα
16. Μικρός γιατρός
17. Ψηφιδωτά γίγας 45-50 τεµ µε κάρτες µοντέλα
ΟΜΑ∆Α 3
1 Tip-Top των 100 τεµ για κατασκευές: Σετ των 100 τεµαχίων. Κατασκευή της οποίας τα
κοµµάτια εφαρµόζουν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Από ανθεκτικό και συµπαγές
πλαστικό. Το σετ θα περιλαµβάνει µεγάλα µπαστούνια, µεγάλες ρόδες, ενώσεις κλπ
2. Κατασκευαστικό υλικό πλαστικό (σφηνοτουβλάκια): Σετ 30-55 τεµαχίων περίπου σε διάφορα
χρώµατα
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3. Αποθηκευτική συρταριέρα µε 4 συρτάρια µε ρόδες πλαστική: ∆ιαστάσεις περίπου 38Χ40Χ90
εκ ύψος
4. Τουβλάκια µικρά: 100-120 τεµ
5. Τουβλάκια µεγάλα: 80-100 τεµ
6. Κατασκευή ζωάκια µε ρόδες: 80-90 τεµ
7. Κατασκευή ζώα οικογένεια:70-80 τεµ
8. Κύβοι κατασκευές: 200-300 τεµ
9. Κινέζικα σχήµατα (στυλ τιπ-τοπ)
10. Αλυσίδες µεγάλες (πλαστικές)
ΟΜΑ∆Α 4
1. Κουµπιά-καρούλια πλαστικά: σετ 80-100 τεµ
2. Ξύλινοι πίνακες ταύτισης
3. ∆εσίµατα
4. Ξύλινο παιχνίδι αφής: 20-30 τεµ
5. Παιχνίδι αισθήσεων όσφρησης µε διάφορα αρώµατα σετ 12 µπουκ
6. Αλληλουχίες (σετ από 34 κάρτες αντίληψης του χρόνου) σε πλαστικό κουτί: Αλληλουχίες
µικρών ιστοριών που έχουν σαν στόχο την έναρξη της χρονολογικής αντίληψης των
παιδιών. Η τοποθέτησή τους µε τη σειρά βοηθά στο να γνωρίσει το παιδί ¨το πριν και το
µετά¨, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της αίσθησης του χρόνου. Το σετ θα περιέχεται σε
πλαστικό κουτί
7. Αλληλουχίες (σετ από 34 κάρτες παραγωγής προϊόντων) σε πλαστικό κουτί
8. Καρτέλες συσχέτισης ζευγαριών 68 τεµ: Το παιχνίδι αποτελείται από 68 περίπου κάρτες
και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να σχηµατίζουν ζευγάρια. Βασίζεται στη διαδικασία
της λογικής συσχέτισης. Το παιχνίδι θα έχει και σύστηµα αυτοδιόρθωσης
9. Καρτέλες για ποσοτική αναγνώριση 20-24 τεµ: Παιχνίδι για ποσοτική αναγνώριση.
Αποτελείται από 20-24 κάρτες.
10. Καρτέλες για αντιστοιχία ποσότητας αριθµών 20-25 τεµ
11. Καρτέλες για την αναγνώριση του άλλου µισού (20-25 τεµ φρούτα-ζώα)
12. Καρτέλες γεωµετρικών σχηµάτων σετ 35 τεµ περίπου
13. Καρτέλες φρούτων που δείχνουν το εσωτερικό τους σετ 20-25 τεµ
ΟΜΑ∆Α 5
1. Πάζλ µεγάλα 20-30 τεµ (τσίρκο, κιβωτός του Νώε, φάρµα κλπ)
2. Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα
3. Ξύλινα παζλ µε λαβή (ενσφηνώµατα) διάφορα θέµατα
4. Ξύλινα πάζλ ήχων διάφορα Παιχνίδι στο οποίο το παιδί πιέζοντας µε το χέρι την κάθε
φιγούρα στη σωστή θέση ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος
5. Ξύλινα πάζλ µε λαβές µεγεθών κατευθύνσεων
6. Ξύλινα πάζλ µε παραµύθια
7. Ξύλινα πάζλ µε λαβές µε ζώα
8. Ξύλινα πάζλ 15 τεµ
9. Ξύλινα πάζλ 24-25 τεµ
10. Ξύλινα πάζλ 48 τεµ
11. Ξύλινα πάζλ 34-35 τεµ
12. Αφρώδη πάζλ µε διάφορα θέµατα
13. Πάζλ ξύλινα σχηµάτων
14. Πάζλ ξύλινα κλασµάτων
15. Ξύλινος πίνακας γεωµετρικών σχηµάτων: Ξύλινος πίνακας διαστάσεων 30Χ25 εκ.
περίπου που αποτελείται από διαφορετικές γεωµετρικές φόρµες
16. Ξύλινα πάζλ µε αριθµούς
17. Ξύλινοι πίνακες λογικής διάφορα
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18. Αριθµητήριο
19. Πρώτη αρίθµηση σύνολα
20. Μαγνητικοί αριθµοί: Σετ από µαγνητικούς αριθµούς από αφρώδες υλικό που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε µαγνητικό πίνακα
21. Μαγνήτες αυτοκόλλητοι: Σετ 9 τεµ
ΟΜΑ∆Α 6
1. Μεγάλα µαξιλάρια γωνιά χαλάρωσης στρώµα και πλάτη 120Χ60 εκ περίπου
ΟΜΑ∆Α 7
1. Μπάλα µαλακή
2. Κρίκοι σετ 6 τεµ
3. Τραµπάλα φάλαινα: ∆ιαστάσεις 105Χ43Χ36 εκ. περίπου. Κατασκευασµένη από
πλαστικό µεγάλης αντοχής
4. Στεφάνια 50-55 εκ. σετ 4 τεµ
5. Μπασκέτα ρυθµιζόµενη
6. Μπάλα τόπι
7. Μπάρες ισορροπίας
8. Τούβλα στήριξης
9. Τούβλα στήριξης µισά
10. Πατούσες και παλάµες
ΟΜΑ∆Α 8
1. CD
2. CD Ήχοι οικιακοί και πόλης
3. CD µε µουσικοκινητική αγωγή
ΟΜΑ∆Α 9
1. Παραµύθια
2. Βιβλία
ΟΜΑ∆Α 10 ( Για βρέφη από 1 έτους έως 2,5 ετών)
1. Μουσικά παιχνίδια (τηλέφωνο, αυτοκινητάκια κλπ)
2. Τραπεζάκια δραστηριοτήτων (µε ήχους κλπ) (9 µηνών -2 ετών)
3. Παιχνίδι pop up (πατάς ένα κουµπί και βγαίνει ένα ζωάκι)
4. Παραµύθια πάνινα
5. Παραµύθια από χοντρό χαρτόνι µε ήχους
6. Παραµύθια από χοντρό χαρτόνι µε κρυµµένες εικόνες
ΟΜΑ∆Α 11 Baby puzzle ( Για βρέφη από 1 έτους έως 2,5 ετών)
1. Ξύλινα παζλ 4 κοµµατιών
2. Τρισδιάστατα παζλ (2 ετών)
3. Παζλ αντικείµενα φρούτα (µε 4 αφαιρούµενα τεµάχια µε λαβές και αντίστοιχη έγχρωµη
εικόνα µέσα)
4. Παζλ φάρµα µε λαβές
5. Παζλ ζωάκια ήχοι κασετίνα
6. Παζλ ορχήστρα ήχους
7. Παζλ οχήµατα ήχους
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί από παιδιά
προσχολικής ηλικίας 3-6 χρόνων και βρέφη 1 έτους έως 2 1/2 ετών και να πληροί τις
προδιαγραφές της Ε.Ε ως προς την ασφάλεια των παιδιών.
Τα προς προµήθεια παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγείας
που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 6342/863 (ΦΕΚ 223 Β/27-3-89).
Πρέπει να φέρουν το σήµα ¨CE¨ το οποίο δηλώνει την πιστότητά τους στα σχετικά εθνικά
πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παιχνίδια και τα µέρη τους καθώς και η συσκευασία στην οποία περιέχονται δεν πρέπει
να περικλείουν κανένα κίνδυνο στραγγαλισµού ή ασφυξίας. Πρέπει επίσης να είναι
σχεδιασµένα έτσι ώστε σε περίπτωση χρήσης τους να µην περικλείουν κίνδυνο βλάβης της
υγείας ή τραυµατισµού λόγω κατάποσης, εισπνοής ή επαφής µε το δέρµα, τους
βλεννογόνους και τα µάτια. Επίσης τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι εύφλεκτα.
Τα πλαστικά πρέπει να είναι από άθραυστο µη τοξικό υλικό. Ειδικότερα οι προδιαγραφές
εστιάζονται σε δύο παραµέτρους:
1. Στην περιεκτικότητα των πλαστικών υλικών σε Κάδµιο (Cd), όπως καθορίζεται από
την απόφαση ΑΧΣ 2592/84-Τροποποίηση 399/92 (ΦΕΚ 355Β/2-6-99) και την
αντίστοιχη οδηγία 91/388/ΕΟΚ. Γενικά η περιεκτικότητα σε Κάδµιο πρέπει να είναι
µικρότερη των 100 mg/Kg.
2. Στην περιεκτικότητα σε φθαλικούς εστέρες, όπως καθορίζεται από την Υπ. Απόφαση
Ζ3-743/21-5-99 (ΦΕΚ 1000 Β΄/28-5-99). Προκειµένου για µαλακά παιχνίδια από PVC,
αυτά δεν πρέπει να περιέχουν φθαλικούς εστέρες.
Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Όλο το κατασκευαστικό υλικό και τα παιχνίδια θα είναι συσκευασµένα σε κουβάδες που
κλείνουν.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν δείγµατα των προσφεροµένων ειδών ή
prospectus.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 27.997,01 συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 15 6611.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2012.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) H κουκουβάγια που φοβόταν το σκοτάδι
Εκδόσεις Σαββάλας
2) Η βίδα που φοβόταν το νερό
>>
3) Ο Φλιτ πάει σχολείο
Εκδόσεις Κέδρος
4) Μικρές ιστορίες
>>
5) Μια ψηλοτάκουνη Ψιψίνα
>>
6) Η πινεζοβροχή
>>
7) Η κότα µε τα χρυσά αυγά
>>
8) Το καµένο δάσος
>>
9) Το αυγό λαγός
>>
10) Η µικρή καµηλοπάρδαλη που δεν έτρωγε το φαγητό της
>>
ΒΙΒΛΙΑ
1) Το σώµα µου
2) Η οικογένεια

Εκδόσεις Κέδρος
>>
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3) Τα συναισθήµατα
4) Φοβάσαι
5) Οι φίλοι σου
6) Αγόρια και κορίτσια του κόσµου
7) Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ
8) Ποτέ πια δε θα µαλώσουµε
9) Η ιστορία των Χριστουγέννων
10) Μη µαλώνετε µε πληγώνετε

>>
>>
>>
>>
Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Ορίζοντες
>>
Εκδόσεις ∆ιάπλους

2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε
6) Το φαγητό δεν είναι µόνο για να χορταίνουµε
7) Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής
8) Να είσαι έντιµος και να λες την αλήθεια
9) Όταν φοβάµαι
10)Το µικρό βιβλίο της ευγένειας
ΒΙΒΛΙΑ
1) Ιστορίες από τη βίβλο
2) Ιστορίες από τη ζωή του Χριστού
3) Συγνώµη
4) Γεια
5) Ευχαριστώ
6) Παρακαλώ
7) Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ
8) Ποτέ πια δε θα µαλώσουµε
9) Η ιστορία των Χριστουγέννων
10) Μη µαλώνετε µε πληγώνετε

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Εκδόσεις Τζιαµπίρη Πυραµίδα
>>
>>
>>
>>
>>
Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Ορίζοντες
>>
Εκδόσεις ∆ιάπλους

4ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Το αλατένιο χωριό
2) Η µαγεία των Χριστουγέννων
3) Ξέρει ο Αι Βασίλης που µένω
4) Αυτό που νιώθω
5) Όταν είµαι ο εαυτός µου

Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Άγκυρα
Εκδόσεις Μεταίχµιο
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
>>

5ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Το αλατένιο χωριό
2) Η µαγεία των Χριστουγέννων
3) Ξέρει ο Αι Βασίλης που µένω
4) Αυτό που νιώθω
5) Όταν είµαι ο εαυτός µου

Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Άγκυρα
Εκδόσεις Μεταίχµιο
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
>>

ΒΙΒΛΙΑ
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1) Κάρτες φωτεινές και πολύχρωµες
2) Όµορφες φιγούρες από κουτάλες
3)Ανακυκλώνω µε πιάτα και αυγοθήκες
4) Πολύχρωµες κατασκευές
5) Λαµπερά φαναράκια

Εκδόσεις Κεντικελένη
>>
>>
>>
>>

6ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε
6) Το φαγητό δεν είναι µόνο για να χορταίνουµε

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>
>>

ΒΙΒΛΙΑ
) Ιστορίες από τη βίβλο
2) Ιστορίες από τη ζωή του Χριστού
3) Συγνώµη
4) Γεια
5) Ευχαριστώ
6) Παρακαλώ

Εκδόσεις Τζιαµπίρη Πυραµίδα
>>
>>
>>
>>
>>

8ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε
6) Το φαγητό δεν είναι µόνο για να χορταίνουµε
7) Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής
8) Να είσαι έντιµος και να λες την αλήθεια
9) Όταν φοβάµαι
10)Το µικρό βιβλίο της ευγένειας

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

ΒΙΒΛΙΑ
1) Ιστορίες από τη βίβλο
2) Ιστορίες από τη ζωή του Χριστού
3) Συγνώµη
4) Γεια
5) Ευχαριστώ
6) Παρακαλώ
7) Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ
8) Ποτέ πια δε θα µαλώσουµε
9) Η ιστορία των Χριστουγέννων
10) Μη µαλώνετε µε πληγώνετε

Εκδόσεις Τζιαµπίρη Πυραµίδα
>>
>>
>>
>>
>>
Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Ορίζοντες
>>
Εκδόσεις ∆ιάπλους

9ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ
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1)
2)
3)
4)
5)

Τα παιδιά της Άνοιξης
Τα παιδιά του καλοκαιριού
Τα παιδιά του Φθινοπώρου
Τα παιδιά του Χειµώνα
Να πάω ή να µην πάω στον παιδικό σταθµό

Εκδόσεις Πατάκης
>>
>>
>>
>>

10ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε
6) Το φαγητό δεν είναι µόνο για να χορταίνουµε
7) Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής
8) Να είσαι έντιµος και να λες την αλήθεια
9) Όταν φοβάµαι
10)Το µικρό βιβλίο της ευγένειας

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

ΒΙΒΛΙΑ
1) Κατασκευές Χριστούγεννα
2) Κατασκευές Πάσχα
3) Κατασκευές Καλοκαίρι
4) Γεια
5) Ευχαριστώ
6) Παρακαλώ
7) Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ
8) Ποτέ πια δε θα µαλώσουµε
9) Η ιστορία των Χριστουγέννων
10) Μη µαλώνετε µε πληγώνετε

Εκδόσεις Τζιαµπίρη Πυραµίδα
>>
>>
Εκδόσεις Κέδρος
Εκδόσεις Ορίζοντες
>>
Εκδόσεις ∆ιάπλους

11ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>

ΒΙΒΛΙΑ
1)
2)
3)
4)
5)

Τα παιδιά της Άνοιξης
Τα παιδιά του καλοκαιριού
Τα παιδιά του Φθινοπώρου
Τα παιδιά του Χειµώνα
Να πάω ή να µην πάω στον παιδικό σταθµό
12ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
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Εκδόσεις Πατάκης
>>
>>
>>
>>

1) Οι πιπίλες δεν είναι για πάντα µαζί
2) Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουµε
3) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε
4) Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε
5) Τα µικρόβια δεν είναι για να µοιραζόµαστε
6) Το φαγητό δεν είναι µόνο για να χορταίνουµε
7) Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής
8) Να είσαι έντιµος και να λες την αλήθεια

Εκδόσεις Μεταίχµιο
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ:

…………………….

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜ.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΤΗΛ.6033-6054

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2012

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

1 Μουσικά όργανα ( ταµπουρίνα)
2 Κουκλοθέατρο ξύλινο µικρό 50Χ90 περίπου

16
4

8,00
24,00

128,00
96,00

3 Πάνινες κούκλες κουκλοθέατρου οικογένεια σετ. 6-8

12

33,00

396,00

33,00
9,00
9,00

198,00
54,00
54,00
926,00
212,98
1138,98

4 Πάνινες κούκλες κουκλοθέατρου κοκκινοσκουφίτσα σετ. 4-8
6
5 Καφάσι µε φρούτα ξύλινα
6
6 Καφάσι µε λαχανικά ξύλινο
6
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

14

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

1 Κουζίνα µε κουζινικά πλαστική
2 Σετ ζαχαροπλαστικής 40-50 τεµ.πλαστικό
3 Σετ πρωινό βραδινό 70-75 τεµ πλαστικό

4
12
9

33,00
29,00
32,00

132,00
348,00
288,00

4 Μαγειρικά σκεύη(κατσαρόλες κ.λ.π.)πλαστικά σετ 3-4 τεµ
5 Φρούτα πλαστικά 10-12 τεµ.σε καλαθάκι
6 Λαχανικά πλαστικά 10-12 τεµ.

7
12
13

7,00
5,00
8,00

49,00
60,00
104,00

7 Τρόφιµα αυγά, λουκάνικα, κ.λ.π πλαστικά σετ. 12 τεµ. περίπου

11

9,00

99,00

14,00
16,00
14,00
12,00
30,00
34,00
35,00
19,00
29,00
16,00

252,00
256,00
126,00
24,00
90,00
170,00
420,00
152,00
551,00
80,00
3201,00
736,23
3937,23

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Πλαστικά ζωάκια(φάρµα,θάλασσα κ.λ.π. σετ 20-30 τεµ
18
Οχήµατα πλαστικά µήκους 6-8εκ σετ 6-15 τεµ.
16
Χαλί κυκλοφοριακής αγωγής
9
Χαλί κουτσού
2
Σούπερ µάρκετ πλαστικό
3
Τρόλεϊ εργασίας και εργαλεία
5
Κιβωτός Νώε γίγας
12
Κάστρο σχήµατα
8
Μικρός γιατρός
19
Ψηφιδωτά γίγας 45-50τεµ µε κάρτες µοντέλα
5
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τιπ-Τοπ 100 τεµ. περίπου
2 Κατασκευαστικό υλικό πλαστικό
( σφηνοτουβλάκια ) σετ.30-55τεµ
3 Αποθηκευτική συρταριέρα µε 4
συρτάρια µε ρόδες πλαστική
4 Τουβλάκια µικρά 100-120 τεµ

15

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

10
21

34,00
19,00

340,00
399,00

16

32,00

512,00

9

35,00

315,00

5
6
7
8
9
10

Α/Α

Τουβλάκια µεγάλα 80-100 τεµ
Κατασκευή ζωάκια µε ρόδες 80-90 τεµ
Κατασκευή ζώα οικογένεια 70-80τεµ
Κύβοι κατασκευές 200-300 τεµ
Κινέζικα σχήµατα (στυλ τιπ-τοπ)
Αλυσίδες µεγάλες ( πλαστικές )

9
10
9
8
11
11
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
4.

Κουµπιά –καρούλια πλαστικά σετ 80-100
Ξύλινοι πίνακες ταύτισης
∆εσίµατα
Ξύλινο παιχνίδι αφής 20-30τεµ

5.

Παιχνίδι αισθήσεων όσφρησης µε διάφορα αρώµατα σετ 12
µπουκ.

6.
7.
8.
9.

Αλληλουχίες σετ 34 τεµ (αντίληψη χρόνου) σε πλαστικό κουτί
Αλληλουχίες σετ 34τεµ παραγωγής προϊόντων)
Καρτέλες συσχέτισης ζευγαριών 68 τεµ.
Καρτέλες για ποσοτική αναγνώριση 20-24τεµ.

10

Καρτέλες για αντιστοιχία ποσότητας αριθµών 20-25τεµ

11

Καρτέλες για την αναγνώριση του άλλου µισού(2025τεµ.φρούτα-ζώα)

12

Καρτέλες γεωµετρικών σχηµάτων σετ 35 τεµ περίπου

13

Καρτέλες φρούτων που δείχνουν το εσωτερικό τους σετ 20-25
τεµ.
13
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

16

70,00
23,00
21,00
17,00
13,00
13,00

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

630,00
230,00
189,00
136,00
143,00
143,00
3037,00
698,51
3735,51
ΣΥΝΟΛΟ

5
14
5
8

11,00
13,00
12,00
18,00

55,00
182,00
60,00
144,00

4

18,00

72,00

7
9
13
7

13,00
12,00
28,00
13,00

91,00
108,00
364,00
91,00

7

11,00

77,00

12

11,00

132,00

9

27,00

243,00

17,00

221,00
1840,00

Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 5

423,2
2263,20

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

Παζλ µεγάλα 30-20τεµ.(τσίρκο, κιβωτός του Νώε, φάρµα
1 κ.λ.π.)
2 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα

24
24

10,00
9,00

240,00
216,00

Ξύλινα παζλ µε λαβή (ενσφηνώµατα διάφορα θέµατα
Ξύλινα παζλ ήχων διάφορα
Ξύλινα παζλ µε λαβές µεγεθών κατευθύνσεων
Ξύλινα παζλ µε παραµύθια
Ξύλινα παζλ µε λαβές µε ζώα
Ξύλινα παζλ 15τεµ.
Ξύλινα παζλ 24 –25 τεµ.
Ξύλινα παζλ 48 τεµ
Ξύλινα παζλ 34-35 τεµ.
Αφρώδη παζλ µε διάφορα θέµατα
Παζλ ξύλινα σχηµάτων
Παζλ ξύλινα κλασµάτων
Ξύλινος πίνακας γεωµετρικών σχηµάτων
Ξύλινα παζλ µε αριθµούς
Ξύλινοι πίνακες λογικής διάφορα
Αριθµητήριο
Πρώτη αρίθµηση σύνολα
Μαγνητικοί αριθµοί
Μαγνήτες αυτοκόλλητοι σετ 9 τεµ

27
22
16
24
20
16
20
9
13
14
5
2
8
8
13
5
8
3
12

8,00
13,00
12,00
14,00
11,00
9,00
10,00
14,00
12,00
6,00
6,00
9,00
9,00
9,00
9,00
6,00
8,00
7,00
6,00

216,00
286,00
192,00
336,00
220,00
144,00
200,00
126,00
156,00
84,00
30,00
18,00
72,00
72,00
117,00
30,00
64,00
21,00
72,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%

17

2912,00
669,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 6

Μεγάλα µαξιλάρια γωνιά χαλάρωσης στρώµα και πλάτη
1 1,20Χ60

3581,76

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

20

82,00

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 7

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μπάλα µαλακή
Κρίκοι
Τραµπάλα φάλαινα
Στεφάνια 50-55εκ. σετ 4 τεµ.
Mπασκέτα ρυθµιζόµενη
Μπάλα τόπι
Μπάρες ισορροπίας
Τούβλα στήριξης
Τούβλα στήριξης µισά
Πατούσες και παλάµες

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

10
2
2
8
2
8
13
20
10
16
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18

1640,00
1640,00
377,20
2017,20

Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

6,00
16,00
45,00
12,00
110,00
4,00
19,00
9,00
9,00
55,00

ΣΥΝΟΛΟ

60,00
32,00
90,00
96,00
220,00
32,00
247,00
180,00
90,00
880,00
1927,00
443,21
2370,21

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 8

1 CD
2 CDΉχοι οικιακοί και πόλης
3 CD µε µουσικοκινητική αγωγή

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

76
14
31

8,00
8,00
8,00

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆Α 9

1 Παραµύθια
2 Βιβλία

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

139
139

608,00
112,00
248,00
968,00
222,64
1190,64

Φ.Π.Α.23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

17,00
22,00

ΣΥΝΟΛΟ

2363,00
3058,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

5421,00
352,37
5773,37

Φ.Π.Α 6,5%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για βρεφη από 1 έτους έως
2 1/2 ετών
ΟΜΑ∆Α 10

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Μουσικά παιχνίδια (τηλέφωνο,αυτοκινητάκικ.λ.π)
2 Τραπεζάκια δραστηριοτήτων (µε ήχους κ.λ.π)(9µηνών-2ετών)
3 Παιχνίδι pop-up (πατάς ένα κουµπί και βγαίνει ένα ζωάκι)
4 Παραµύθια πάνινα
5 Παραµύθια από χοντρό χαρτόνι µε ήχους

19

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

19

11,00

209,00

5

56,00

280,00

4
8
13

17,00
14,00
23,00

68,00
112,00
299,00

6 Παραµύθια από χοντρό χαρτόνι µε κρυµµένες εικόνες
15
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

15,00

Φ.Π.Α.23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ baby puzzle, για βρέφη
από 1 έτους έως 2 1/2 ετών
ΟΜΑ∆Α 11

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ξύλινα πάζλ 4 κοµµατιών
2 Τρισδιάστατα πάζλ (2ετών)

3
4
5
6
7

Παζλ αντικείµενα φρούτα (µε 4 αφαιρούµενα τεµάχια µε λαβές
& αντίστοιχη έγχρωµη εικόνα µέσα
Παζλ φάρµα µε λαβές
Παζλ ζωάκια ήχοι κασετίνα
Παζλ ορχήστρα ήχους
Παζλ οχήµατα ήχους

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

9
7

6,00
12,00

54,00
84,00

4
4
6
6
6

14,00
5,00
12,00
12,00
11,00

56,00
20,00
72,00
72,00
66,00

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
27.997,01 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α
Οι πιο πάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15 6611.04 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου , οικονοµικού έτους 2012

20

225,00
1193,00
274,39
1467,39

424,00
97,52
521,52

21

