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ΜΕΛΕΣΘ

Προμήθεια επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ειδών ιματιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του ζργου: ‘’προμήθειεσ για τη ςυντήρηςη – αποκατάςταςη και
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Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ‘’
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Θέμα: Προμήθεια επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ειδών
ιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ζργου: ‘’προμήθειεσ για τη ςυντήρηςη –
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ
Θ Ραροφςα μελζτθ αωορά ςτθν προμικεια επίπλων και παρελκομζνων αυτϊν και ειδϊν ιματιςμοφ
για τις ανάγκες του έργου «προμήθειεσ για την ςυντήρηςη- αποκατάςταςη και εξοπλιςμό βρεφονηπιακοφ
ςταθμοφ ΚΡΩΣΦΗΛΔ ςτα πλαίςια Β΄ φάςησ Κοινωφελοφσ εργαςίασ».
Το κτίριο τθσ παιδικισ ςτζγθσ ΚΩΣΦΘΛΔ ςτο Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, ζκταςθσ 2.700 τμ περίπου,
παραχωρικθκε ςτο Διμο από το Κοινωωελζσ ωιλανκρωπικό Κδρυμα «Ραιδικι ςτζγθ ΚΩΣΦΘΛΔ», μετά από
αδράνεια λειτουργίασ από το 2012, προκειμζνου με τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ ςυντθριςεισ και προμικειεσ
εξοπλιςμοφ να λειτουργιςουν πζντε βρεωονθπιακά τμιματα απρόςκοπτα και με αςωάλεια για τθν
ωιλοξενία 135 παιδιϊν περίπου.
Ο υωιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ επίπλων και παρελκομζνων αυτϊν και ιματιςμοφ είναι λιγοςτόσ,

πεπαλαιωμζνοσ και ανεπαρκισ και ωσ εκ τοφτου κρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια διαωόρων
επίπλων και παρελκομζνων αυτϊν και ιματιςμοφ για τθ λειτουργία του.
Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.762,80 ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
και κα βαρφνει τον Κ.Α. 15/7135.0067 του ςκζλουσ των εξόδων του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ
Οικονομικοφ Ζτουσ 2018
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΟΜΑΔΕ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
Β. ΙΜΑΣΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ επίπλωςθσ ςφμωωνα με τθν Τεχνικι περιγραωι και τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραωζσ. Πλα τα ζπιπλα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να παρζχουν τθ μεγαλφτερθ
δυνατι αςωάλεια για βρζωθ και νιπια, ςφμωωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αςωαλείασ και να
ζχουν τθν μεγαλφτερθ δυνατι αντοχι ςτο πζραςμα του χρόνου.
Τα ξφλινα να είναι καταςκευαςμζνα από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ και από ςυνκετικό M.D.F. με
επζνδυςθ οξιάσ. Τα χρϊματα και τα βερνίκια που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι νεροφ. Στα
πζλματα των τραπεηιϊν και των κακιςμάτων να ζχουν τοποκετθκεί ωυτευτά, ελαςτικά τακάκια για
ακόρυβθ μετακίνθςθ και για τθν προςταςία των δαπζδων ενϊ όλα τα ζπιπλα κα πρζπει να ζχουν
ςτρογγυλεμζνα αςωαλι άκρα. Τα υπό προμικεια είδθ είναι τα εξισ:

Α.1
Α.2
Α.3

Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΣΤΩΜΑ
ΡΑΙΔΙΚΑ ΚΕΒΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΩΜΑ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 100X60 cm

Α.4
Α.5
Α.6
Α.7
Α.8
Α.9
Α.10
Α.11
Α.12
Α.13
Α.14
Α.15
Α.16
Α.17
Α.18
Α.19

ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 80X60 cm
ΡΑΚΟΚΕΒΑΤΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΑ ΒΕΦΩΝ ΜΕ ΣΤΩΜΑΤΑΚΙ
ΘΛΑΞ ΒΕΦΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΘΤΟΥ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΒΕΦΩΝ ΗΩΑΚΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΟΘΟΓΩΝΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΡΑΤΣΟ
ΣΥΤΑΙΕΑ 15 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΜΑΣΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
ΚΑΛΟΓΕΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΔΑΡΕΔΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΜΑΣΙΜΟ
Ρρομικεια ειδϊν ιματιςμοφ. Τα υπό προμικεια είδθ τθσ ομάδασ, δθλαδι όλα τα υλικά τθσ
ιματιοκικθσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραωζσ τθσ μελζτθσ. Τα
ςχζδια και τα χρϊματα κα είναι επιλογι του Διμου.
Τα υπό προμικεια είδθ είναι τα εξισ:

Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8

Β. ΙΜΑΣΙΜΟ
ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΡΑΝΩΣΕΝΤΟΝΑ
ΡΙΚΕ ΚΟΥΒΕΤΕΣ
ΡΑΡΛΩΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΑ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΣΩΡΟΥ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΩΝ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΗΙΝΑΣ
ΣΑΛΙΑΕΣ

Συντάχκθκε

Ράνου Αγλαΐα

Ελζγχκθκε
Θ προϊςταμζνθ

Αγγελικι Βόλθ

Θεωρικθκε
Θ Διευκφντρια

Καραντηι Κυριακι
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ

Α.1 ΒΡΕΦΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΡΩΜΑ
Στρϊμα με κοκοωοίνικα, θμίςκλθρο με τελάρο ορκοπεδικό.
116ελ/m2.Διάμετροσ ςφρματοσ ελατθρίων:2,4mm.
Υλικά γεμίςματοσ:
-κοκοωοίνικασ
-100% βαμβάκι (αωράτο).
Υλικά καπιτονζ:
-φωαςμα ηακάρ καπιτοναριςμζνο με πιςτοποίθςθ Ο eko-tex.
-Διπλι ςτρϊςθ αωρϊδουσ υλικοφ πάχουσ 0,5εκ.
-Aκρυλικι βάτα 170gr/m2 Nον-woven 40gr/m2
Ρεριλαμβάνει 2 εξαεριςτιρεσ. Αδιάβροχθ επζνδυςθ ςτθ μία πλευρά .
Διαςτάςεισ κατάλλθλεσ για βρεωικζσ κοφνιεσ διαςτάςεων 140Χ70 εκ
Α.2 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΣΑΚΙ ΜΕ ΣΡΩΜΑ ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΕΣΕΙΣΑΙ ΔΙΟΡΟΦΟ


Κρεβάτι νθπίων που τοποκετείται διϊροωο



Ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ



Βερνίκι μθ τοξικό, ωιλικό προσ το περιβάλλον



Στρογγυλεμζνα άκρα, ακίνδυνα για παιδιά.



Διαςτάςεισ: 138 x 67 x 68 εκατοςτά

Ρυκνότθτα

ελατθρίων

Καταςκευαςμζνο εξ’ ολοκλιρου από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ ποιότθτασ, λουςτραριςμζνο
ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου με βερνίκι νεροφ, μθ τοξικό και ωιλικό προσ το περιβάλλον. Τα
τζςςερα πόδια του ζχουν τετραγωνικι διατομι 5 x 5 εκατοςτά και ο πάτοσ του αποτελείται από
ξφλινεσ πιχεσ για να αερίηεται το ςτρϊμα (και όχι από νοβοπάν). Φζρει προςτατευτικζσ τραβζρςεσ
και ςτισ δφο του πλευρζσ. Τα κρεβατάκια κα ζχουν τθ δυνατότθτα να τοποκετοφνται διϊροωα με
αςωάλεια για εξοικονόμθςθ χϊρου. Πλα τα άκρα του είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα
παιδιά. Διαςτάςεισ: 138 x 67 x 68 εκατοςτά
Στρϊμα με κοκοωοίνικα, θμίςκλθρο με τελάρο ορκοπεδικό.
116ελ/m2.Διάμετροσ ςφρματοσ ελατθρίων:2,4mm.
Υλικά γεμίςματοσ:
-κοκοωοίνικασ
-100% βαμβάκι (αωράτο).
Υλικά καπιτονζ:
-φωαςμα ηακάρ καπιτοναριςμζνο με πιςτοποίθςθ Ο eko-tex.
-Διπλι ςτρϊςθ αωρϊδουσ υλικοφ πάχουσ 0,5εκ.
-Aκρυλικι βάτα 170gr/m2 Nον-woven 40gr/m2
Ρεριλαμβάνει 2 εξαεριςτιρεσ. Αδιάβροχθ επζνδυςθ ςτθ μία πλευρά .
Διαςτάςεισ 129Χ60Χ18εκ

Ρυκνότθτα

ελατθρίων

Α.3 ΣΡΩΜΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΕ 100X60cm
Μαλακά και άνετα ςτρϊματα με αδιάβροχθ επζνδυςθ. Διαςτάςεισ 100Χ60 εκ
Α.4 ΣΡΩΜΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΕ 80X60cm
Μαλακά και άνετα ςτρϊματα με αδιάβροχθ επζνδυςθ. Διαςτάςεισ 80X60 εκ
Α.5 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΣΟ ΠΣΤΟΜΕΝΟ


Ρερικλείεται ολόγυρα με καγκελάκι πεπλατυςμζνο και ςτρογγυλεμζνο ςε όλεσ



του τισ πλευρζσ



Άκρα ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα βρζωθ



Ρτυςςόμενο



Mε δίχτυ αςωαλείασ



Διαςτάςεισ: 111 x 78 x 84 εκατοςτά
Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυςμζνο και ςτρογγυλεμζνο ςε όλεσ του τισ πλευρζσ.
Πλα τα άκρα είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα βρζωθ. Ρτυςςόμενο με δίχτυ αςωαλείασ.
Διαςτάςεισ: 111 x 78 x 84 εκατοςτά.

Α.6 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΣΡΩΜΑΣΑΚΙ ΧΡΩΜΑΣΙΣΘ
Καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικό ξφλο M.D.F. με επζνδυςθ οξιάσ, χρωματιςτι. Λουςτραριςμζνο ςτο
ωυςικό χρϊμα του ξφλου με βερνίκι νεροφ, μθ τοξικό και ωιλικό προσ το περιβάλλον. Ρεριλαμβάνει

πζντε ςυρτάρια και ζνα ντουλάπι, το μοντάριςμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά
μόρςα από ειδικό μθχάνθμα για απεριόριςτθ αντοχι. Το επάνω μζροσ είναι πτυςςόμενο και
ανοίγει, διπλαςιάηοντασ το χϊρο για τθν αλλαγι των βρεωϊν. Πλα τα άκρα του είναι
ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα βρζωθ. Φζρει προαιρετικά ςτρωματάκι επενδυμζνο με
αδιάβροχο φωαςμα ι δερματίνθ. Διαςτάςεισ: 82 x 40 x 100 εκατοςτά.

Α.7 ΡΘΛΑΞ ΒΡΕΦΩΝ
Καινοτόμο ριλάξ για χριςθ και από μεγαλφτερα παιδιά, ζωσ και 18 κιλά. Με φωαςμα ενδεικτικοφ
τφπου Ideal ComfortTM διπλισ χριςεωσ που προςωζρει ςτο παιδί ηεςτι ι δροςερι αίςκθςθ
ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Μεγάλο & άνετο κάκιςμα με ςφςτθμα ανάκλιςθσ 3 κζςεων
ξαπλϊματοσ ενδεικτικοφ τφπου Comfort ReclineTM για μζγιςτθ ανάπαυςθ και άνεςθ. Δυνατότθτα
ρφκμιςθσ του ριλάξ ςε λειτουργία κοφνιασ ι ςε ςτακερι κζςθ, ιδανικι για νεογζννθτα και
μεγαλφτερα παιδιά. Λειτουργία δόνθςθσ & αυτόματο κλείςιμο μετά από 15 λεπτά. Ανατομικό
κουνιςτό κάκιςμα με αποςπϊμενο ςτιριγμα κεωαλιοφ και ζξτρα ςτρωματάκι για νεογζννθτα.
Μαξιλαράκια για άνεςθ & προςταςία (κεωάλι, πόδια, χζρια). Ρροςαρμόςιμθ ηϊνθ αςωαλείασ 5
ςθμείων. Αποςπϊμενθ κινθτι μπάρα παιχνιδιϊν με 2 μαλακά παιχνίδια. Σκελετόσ ενδεικτικοφ
τφπου RapidFoldTM για εφκολθ μεταωορά & αποκικευςθ. Αντιολιςκθτικά άκρα για μζγιςτθ
ςτακερότθτα. Αποςπϊμενο κάλυμμα/φωαςμα κακίςματοσ για εφκολο πλφςιμο.
Εγκεκριμζνο ςφμωωνα με τα τα νζα Ευρωπαϊκά Στάνταρντ Αςωαλείασ EN 71, EN 55014, EN 14362,
EN 60825, EN 6211.Α2.5
Α.8 ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΘΙΜΑ ΦΑΓΘΣΟΤ ΣΤΠΟΤ CHICCO


Βρεθικό κάθιζμα θαγηηού ηύποσ Chicco.



Αζθαλές και ζηαθερό κάθιζμα.



Τρεις θέζεις ανάκλιζης και ρσθμιζόμενο σποπόδιο.



Το ύθαζμα αθαιρείηαι και πλένεηαι.



Ηλικία: 6 - 36 μηνών



Γιαζηάζεις ανοιτηή: Π: 57,5 x Β: 85,5 x Υ: 97 cm.



Γιαζηάζεις κλειζηή: Π: 56,5 x Β: 28 x Υ: 75 cm.

Α.9 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΘ ΜΕ ΧΘΜΑ ΗΩΑΚΙΑ


Σκελετόσ και κάκιςμα καταςκευαςμζνα από από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ



άριςτθσ ποιότθτασ



Ρλάτθ και δίςκοσ από ςυνκετικό ξφλο MDF με επζνδυςθ οξιάσ



Ρλάτθ χαραγμζνθ και μορωοποιθμζνθ ςε ηωάκι από θλεκτρονικό μθχάνθμα



ακριβείασ



Ανατομικό κάκιςμα και αποτελείται από 5 ξφλινεσ πιχεισ μορςαριςτζσ



Φζρει υποπόδιο ςτο μπροςτινό μζροσ για πιο αναπαυτικό κάκιςμα βρεωϊν



Ράνω ςτα μπρατςάκια ζχει ενςωματωμζνο δίςκο



Ηϊνθ αςωαλείασ για μεγαλφτερθ αςωάλεια



Άκρα ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα βρζωθ



Πλοσ ο ςκελετόσ, τα μόρςα και οι πιχεισ κα είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα



για τα βρζωθ



Τα βερνίκια και τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται είναι νεροφ, μθ τοξικά και



ωιλικά προσ το περιβάλλον



Διαςτάςεισ: 39 x 47 x 72 εκατοςτά



Φψοσ κακίςματοσ: 30 εκατοςτά

Α.10 ΣΡΑΠΕΗΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΣΙΣΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ


Αωορά τα τραπζηια με επιωάνεια οξιάσ ςτο ωυςικό χρϊμα ι χρωματιςτό.



Τα τραπζηια είναι καταςκευαςμζνα από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ ο ςκελετόσ και



από ςυνκετικό ξφλο M.D.F. με επζνδυςθ οξιάσ ι ωορμάικασ το καπάκι.



Τα χρϊματα και τα βερνίκια που χρθςιμοποιοφνται είναι νεροφ.



Το βερνίκι που χρθςιμοποιείται ςτισ επιωάνειεσ των τραπεηιϊν είναι antigrafico



(δεν χαράςςεται, δεν απορροωάει χρϊματα και είναι ανκεκτικό ακόμθ και ςτα



χθμικά κακαριςτικά.



Πλα τα άκρα τουσ είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα παιδιά.



Τα καπάκια ςυνδζονται με τον ςκελετό με βιδωτζσ γωνίεσ, για μεγαλφτερθ



ενίςχυςθ τθσ αντοχισ τουσ.



Στα πζλματα ωζρουν ωυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν προςταςία του



δαπζδου.



Διαςτάςεισ: 120 x 60 x 56 εκατοςτά

Α.11 ΣΡΑΠΕΗΑΚΙ ΧΡΩΜΑΣΙΣΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ


Ο ςκελετόσ είναι καταςκευαςμζνοσ ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ ποιότθτασ,



λουςτραριςμζνοσ ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου.



Τα πόδια ζχουν τετραγωνικι διατομι 5 x 5 εκατοςτά



Το καπάκι είναι καταςκευαςμζνο από ςυνκετικό ξφλο M.D.F με επζνδυςθ οξιάσ



λουςτραριςμζνο ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου.



Πλα τα άκρα του τραπεηιοφ είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα παιδιά.



Στα πζλματα ωζρει ωυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν ακόρυβθ μετακίνθςι του



και για τθν προςταςία του δαπζδου.



Τα βερνίκια και τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται είναι νεροφ, μθ τοξικά και



ωιλικά προσ το περιβάλλον.



Διαςτάςεισ: διάμετροσ: 120 εκατοςτά και φψοσ 56 εκατοςτά (Βγαίνει ςε όλεσ



τισ διαςτάςεισ)

Α.12 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΣΙΣΟ ΣΟΙΒΑΗΟΜΕΝΟ


Καταςκευαςμζνο εξϋ ολοκλιρου από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ



ποιότθτασ.



Λουςτραριςμζνο ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου με βερνίκι νεροφ, μθ τοξικό.



Το κάκιςμα αποτελείται από ζξι πιχεισ μορςαριςτοφσ και όχι καρωωτοφσ.



Θ πλάτθ αποτελείται από δφο πιχεισ επίςθσ μορςαριςτζσ και ανατομικοφσ.



Πλοσ ο ςκελετόσ, τα μόρςα και οι πιχεισ είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για



τα νιπια.



Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουκενά πρόκα, κορωοβελόνα ι ςτοκάριςμα.



Στα πζλματα ωζρει ωυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν ακόρυβθ μετακίνθςι του



και για τθν προςταςία του δαπζδου.



Το καρεκλάκι ζχει τθ δυνατότθτα να ςτοιβάηεται.



Διαςτάςεισ εξωτερικζσ: 38 x 33 x 59 εκατοςτά.



Φψοσ κακίςματοσ: 30 εκατοςτά

Α.13 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΡΑΣΑ ΧΡΩΜΑΣΙΣΟ


Καταςκευαςμζνο εξϋ ολοκλιρου από ξφλο ωουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ ποιότθτασ



λουςτραριςμζνο ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου.



Το κάκιςμα είναι ανατομικό και αποτελείται από πζντε πιχεισ μορςαριςτζσ και



όχι καρωωτζσ.



Θ πλάτθ είναι επίςθσ ανατομικι και αποτελείται από δφο πιχεισ.



Το καρεκλάκι ωζρει δφο μπράτςα μορςαριςτά για το αςωαλζςτερο κάκιςμα των



προνθπίων.



Πλοσ ο ςκελετόσ, τα μόρςα και οι πιχεισ είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για



τα νιπια.



Στα πζλματα ωζρει ωυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν ακόρυβθ μετακίνθςι του



και για τθν προςταςία του δαπζδου.



Τα βερνίκια και τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται είναι νεροφ, μθ τοξικά και



ωιλικά προσ το περιβάλλον.



Διαςτάςεισ εξωτερικζσ: 37 x 38 x 58 εκατοςτά.



Φψοσ κακίςματοσ: 30 εκατοςτά

Α.14 ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ 15 ΘΕΕΩΝ ΧΡΩΜΑΣΙΣΘ


Καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικό ξφλο MDF με επζνδυςθ οξιάσ,



λουςτραριςμζνθ ςτο ωυςικό χρϊμα του ξφλου.



Ζχει 15 ατομικά ςυρτάρια για τθν αποκικευςθ των εργαςιϊν των νθπίων τα



οποία είναι διακοςμθμζνα με με κυματιςτά λουκάκια και χαραγμζνθ παιδικι



παράςταςθ για αυτοκόλλθτθ ετικζτα, χαραγμζνα ςε θλεκτρονικό μθχάνθμα



ακριβείασ.



Υπάρχει θ δυνατότθτα τα ςυρτάρια να ωζρουν ξφλινο διακριτικό ςιμα ( για να



ξεχωρίηει κάκε νιπιο το ςυρτάρι του).



Πλα τα άκρα είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα παιδιά.



Τα χρϊματα και τα βερνίκια που χρθςιμοποιοφνται είναι νεροφ, μθ τοξικά.



Διαςτάςεισ: 105 x 40 x 71 εκατοςτά

Α.15 ΚΡΕΜΑΣΡΕ ΣΟΙΧΟΤ
Κρεμάςτρεσ καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό ξφλο MDF 20χιλ.με επζνδυςθ οξιάσ. Βαμμζνεσ με
ηωθρά μθ τοξικά χρϊματα νεροφ ςτο χζρι και λουςτραριςμζνα με βερνίκι νεροφ. Τα κρεμαςτάρια
να είναι διπλά, μεταλλικά, με απόλυτα ςτρογγυλεμζνα όλα τουσ τα άκρα και βαμμζνα με χρϊματα
που δεν ξεωλουδίηουν όςα χρόνια και αν περάςουν. Σχζδιο παιδικό επιλογισ του Διμου
Διαςτάςεισ 100Χ12εκ

Α.16 ΚΑΡΕΚΛΕ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ
Κάκιςμα πολλαπλϊν χριςεων με μεταλλικό ςκελετό , τζςςερα πόδια , με επζνδυςθ ζδρασ πλάτθσ
ςε φωαςμα.

Α.17 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
Είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα 18ΜΜ, με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ. Το καπάκι
είναι καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα 25ΜΜ με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ.
Διαςτάςεισ: 0,90Χ0,44Χ2,00μ.
Α.18 ΚΑΛΟΓΕΡΟ

Καλόγεροσ διαςτάςεων Φψοσ 1.700 χιλ. και διάμετροσ βάςθσ 400 χιλ.
Θ βάςθ ςτιριξθσ να είναι από πολυαμίδιο, κατάλλθλα διαμορωωμζνθ ςε κϊνο, με υποδοχι
(λοφκι), για τθ ςυγκράτθςθ του νεροφ από τισ ομπρζλεσ που τοποκετοφνται ςτθν ομπρελοκικθ.
Εςωτερικά να ζχει επαρκζσ βάροσ για να διαςωαλίηει τθν ευςτάκεια τθσ όλθσ καταςκευισ.
To κυρίωσ ςϊμα να είναι από μεταλλικι ςωλινα κυκλικισ διατομισ, φψουσ 1.670 χιλ. βαμμζνθ με
βαωι ωοφρνου.
Τα μεταλλικά μζρθ πριν τθ βαωι να μθν ζχουν ςκόνεσ ι ρινίςματα και ζχουν υποςτεί επεξεργαςία
απολυμάνςεωσ, αποςκωριάςεωσ και ωωςωατϊςεωσ
Α.19 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΔΑΠΕΔΟΤ


Καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικό ξφλο MDF με επζνδυςθ οξιάσ



Λουςτραριςμζνθ ςε ηωθρά χρϊματα



Ζχει τζςςερεισ ςειρζσ κεκλιμζνα ράωια για τοποκζτθςθ όρκιων βιβλίων



Τα πλαϊνά τθσ είναι κυματιςτά



Διαςτάςεισ: 104 x 38 x 101 εκατοςτά φψοσ

ΟΜΑΔΑ Β ΙΜΑΣΙΜΟ
Β.1 ΚΑΣΩΕΝΣΟΝΑ
Κατωςζντονα με λάςτιχο βαμβακερό 100%με παιδικζσ παραςτάςεισ ςε διαςτάςεισ αντίςτοιχεσ των
κατθγοριϊν Α1και Α2
Β.2 ΠΑΝΩΕΝΣΟΝΑ
Σεντονάκι βαμβακερό 100%με παιδικζσ παραςτάςεισ διαςτάςεων 170Χ115εκ
Β.3 ΠΙΚΕ ΚΟΤΒΕΡΣΕ
Κουβζρτα πικζ βαμβακερι ςε διάωορα χρϊματα ,διαςτάςεισ κρεβατιοφ(160Χ120)
Β.4 ΠΑΠΛΩΜΑΣΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Ραπλϊματα βαμβακερά 100% γζμιςθ μικροωίμπερ ςε διάωορα χρϊματα ςε διαςτάςεισ
αντίςτοιχεσ των κατθγοριϊν Α1 και Α2
Β.5 ΠΕΣΕΣΕ ΠΡΟΩΠΟΤ
Ρετςζτεσ προςϊπου μεγάλθσ απορροωθτικότθτασ και αντοχισ βαμβακερζσ 100% ςε διάωορα
ανεξίτθλα χρϊματα( 50Χ70)
Β.6 ΠΕΣΕΣΕ ΧΕΡΙΩΝ
Ρετςζτεσ χεριϊν μεγάλθσ απορροωθτικότθτασ και αντοχισ βαμβακερζσ 100% ςε διάωορα
ανεξίτθλα χρϊματα(30Χ48)
B.7 ΠΕΣΕΣΕ ΚΟΤΗΙΝΑ

Ρετςζτεσ κουηίνασ μεγάλθσ απορροωθτικότθτασ και αντοχισ βαμβακερζσ 100% ςε διάωορα
ανεξίτθλα χρϊματα (50Χ50)
Β.8 ΑΛΙΑΡΕ
Σαλιάρεσ πετςετζ με κορδόνι ςε χρϊματα επιλογισ του Διμου. 100% βαμβακερζσ 30χ30 εκ.

- Πλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι απολφτωσ καινοφρια και αμεταχείριςτα, ςτιβαρά,
καλαίςκθτα, λειτουργικά, ανκεκτικά, αρίςτθσ ποιότθτασ, ςυςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να
αποωεφγονται ωκορζσ κατά τθ μεταωορά τουσ και αλλοίωςθ χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων τουσ,
ςφγχρονθσ και εξελιγμζνθσ καταςκευισ, κακϊσ επίςθσ και γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου τφπου
(μοντζλου) και κα πλθροφν τισ προδιαγραωζσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ.
- Στθν τιμι προςωοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται, θ προμικεια των ειδϊν, το
κόςτοσ προετοιμαςίασ, μεταωοράσ, ωορτοεκωόρτωςθσ, ςυναρμολόγθςθσ, εγκατάςταςθσ,
ςφνδεςθσ, ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε λειτουργίασ των προςωερόμενων ειδϊν ςε ςυνεργαςία με το
προςωπικό του Διμου.

- Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ, ςε περίπτωςθ προβλθματικοφ προϊόντοσ κα γίνει με
ευκφνθ και μζριμνα του προμθκευτι θ αποκατάςταςθ του προβλθματικοφ προϊόντοσ, με επιςκευι
ι αντικατάςταςθ αυτοφ, ϊςτε το προϊόν να επανζλκει ςε ςυνκικεσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ καμία
επιβάρυνςθ εργαςίασ ι ανταλλακτικϊν του Διμου.
- Πλα τα ζπιπλα που περιλαμβάνονται ςτθν προμικεια κα είναι ςχεδιαςμζνα για να παρζχουν τθ
μεγαλφτερθ δυνατι αςωάλεια για βρζωθ και νιπια, ςφμωωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
αςωάλειασ και τθ μεγαλφτερθ δυνατι αντοχι ςτο πζραςμα του χρόνου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποιθτικό ζσμμόρθωζης ISO9001 και ζσγκεκριμένα ζηο ανηικείμενο ηης
επιτείρηζης δηλαδή, διαχείριςθσ ποιότθτασ με βάςθ το πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο και κα
προςκομίςει.
Τα ξφλινα είδθ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον 5 ετϊν και όλα τα ξφλινα ςτοιχεία που
κα χρθςιμοποιθκοφν, κα ςυμμορωϊνονται με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραωζσ και απαιτιςεισ
πιςτοποίθςθσ.
- Για το παιδικό πάπλωμα» κακϊσ και για τθν επζνδυςθ των ςτρωμάτων κα προςκομιςτεί το
πιςτοποιθτικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που δθλϊνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και ωιλικό προσ τον άνκρωπο
και το περιβάλλον, απαλλαγμζνο από επιβλαβείσ ουςίεσ που μπορεί να επθρεάςουν αρνθτικά τθν
ανκρϊπινθ υγεία, ιδιαίτερα βρεωϊν και παιδιϊν.

Συντάχκθκε

Ράνου Αγλαΐα

Ελζγχκθκε
Θ προϊςταμζνθ

Αγγελικι Βόλθ

Θεωρικθκε
Θ Διευκφντρια

Καραντηι Κυριακι

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ

ΠΡΟΤΠ: 24.762,80€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Κ.Α : 15.7135.0067

Δ/νςη Κοινωνικήσ Προςταςίασ
και Αλληλεγγφησ
Σμήμα Παιδικών και
Βρεφονηπιακών ταθμών
Μικράσ Αςίασ 143, ΚΕΡΑΣΙΝΙ

Θέμα: Προμήθεια επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ειδών
ιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ζργου: ‘’προμήθειεσ για τη ςυντήρηςη –
αποκατάςταςη και εξοπλιςμό Βρεφονηπιακοφ ςταθμοφ ΚΡΩΦΘΛΔ ςτα πλαίςια
Β΄ φάςησ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ‘’

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

Α

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΣΤΩΜΑ
ΡΑΙΔΙΚΑ ΚΕΒΑΤΑΚΙΑ ΜΕ
ΣΤΩΜΑ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 100Χ60εκ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 80Χ60εκ
ΡΑΚΟΚΕΒΑΤΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΑ ΒΕΦΩΝ ΜΕ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙ
ΘΛΑΞ ΒΕΦΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΦΑΓΘΤΟΥ

Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Α.6
Α.7
Α.8

Α.9
Α.10
Α.11
Α.12
Α.13
Α.14

ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΒΕΦΩΝ
ΗΩΑΚΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΟΘΟΓΩΝΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ
ΣΥΤΑΙΕΑ 15 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

30
12

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

60,00
200,00

1.800,00
2.400.00

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,00

120,00

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00

180,00

9
2

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

85,00
385,00

765,00
770,00

10
10

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

70,00
90,00

700,00
900,00

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

79,00

790,00

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

115,00

1.150,00

7
40
10
3

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

137,00
47,50
62,50
525,00

959,00
1.900,00
625,00
1.575,00

Α.15
Α.16
Α.17
Α.18
A.19

ΚΕΜΑΣΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
ΚΑΛΟΓΕΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΔΑΡΕΔΟΥ

4
2
3
1
2

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00
100,00
200,00
80,00
339,00

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

180,00
200,00
600,00
80,00
678,00

16.372,00
3.929,28
20.301,28

ΟΜΑΔΑ Β ΙΜΑΣΙΜΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

B

ΙΜΑΣΙΜΟ

Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8

ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΡΑΝΩΣΕΝΤΟΝΑ
ΡΙΚΕ ΚΟΥΒΕΤΕΣ
ΡΑΡΛΩΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΑ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΣΩΡΟΥ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΩΝ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΗΙΝΑΣ
ΣΑΛΙΑΕΣ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

42
42
42
42
10
50
20
24

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

15,00
15,00
20,00
30,00
5,00
2,00
2,00
2,00

630,00
630,00
840,00
1.260,00
50,00
100,00
40,00
48,00

3.598,00
863,52
4.461,52

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. 24%

ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ (€)

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ

16.372,00

3.929,28

20.301,28

ΟΜΑΔΑ Β.ΙΜΑΣΙΜΟ

3.598,00

863,52

4.461,52

19.970,00

4.792,80

24.762,80

ΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Κάθε ςυμμετζχων ςτην πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ μπορεί να υποβάλλει προςφορά για μία ή
περιςςότερεσ ομάδεσ των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προχπόθεςη ότι ςτην προςφορά του θα
περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδών κάθε ομάδασ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.970,00 € πλζον ΦΡΑ 24%, 4.792,80 €
ιτοι ςυνολικισ δαπάνθσ ποςοφ 24.762,80 € και κα βαρφνει τον Κ.Α. 15.7135.0067 «Ζργο Προμήθειεσ για
τη ςυντήρηςη – αποκατάςταςη και εξοπλιςμό Βρεφονηπιακοφ ςταθμοφ ΚΡΩΦΘΛΔ ςτα πλαίςια
Β΄φάςησ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ », του προχπολογιςμοφ του Δήμου, για το ζτοσ 2018.

Συντάχκθκε

Ράνου Αγλαΐα

Ελζγχκθκε
Θ προϊςταμζνθ

Αγγελικι Βόλθ

Θεωρικθκε
Θ Διευκφντρια

Καραντηι Κυριακι

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ

ΠΡΟΤΠ: 24.762,80€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Κ.Α : 15.7135.0067

ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/νςη Κοινωνικήσ Προςταςίασ
και Αλληλεγγφησ
Σμήμα Παιδικών και
Βρεφονηπιακών ταθμών
Μικράσ Αςίασ 143, ΚΕΡΑΣΙΝΙ

Θέμα: Προμήθεια επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ειδών ιματιςμοφ για
τισ ανάγκεσ του ζργου: ‘’προμήθειεσ για τη ςυντήρηςη – αποκατάςταςη και
εξοπλιςμό Βρεφονηπιακοφ ςταθμοφ ΚΡΩΦΘΛΔ ςτα πλαίςια Β΄ φάςησ
Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ‘’

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειασ
Θ παροφςα ςυγγραωι υποχρεϊςεων αωορά τθν προμικεια επίπλων και παρελκομζνων αυτϊν και
ειδϊν ιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ζργου «προμικειεσ για τθν ςυντιρθςθ- αποκατάςταςθ και
εξοπλιςμό βρεωονθπιακοφ ςτακμοφ ΚΩΣΦΘΛΔ ςτα πλαίςια Βϋ ωάςθσ Κοινωωελοφσ εργαςίασ».
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό 24.762,80 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% ) και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 15.7135.0067 «Ζργο Ρρομικειεσ για τθ ςυντιρθςθ – αποκατάςταςθ και εξοπλιςμό
Βρεωονθπιακοφ ςτακμοφ ΚΩΣΦΘΛΔ ςτα πλαίςια Β ωάςθσ Κοινωωελοφσ Εργαςίασ» του ςκζλουσ
εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2018.

Άρθρο 2ο
-Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ, ςφμωωνα με τισ εξισ
διατάξεισ :




Του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
Τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (Κλειςκζνθσ Ι)



Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22
του Ν. 3536/2007
Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του
άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου
377 του Ν. 4412/2016.
Του Ν.4414/9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’περί ενίςχυςθσ Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και
Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δάνειων με
ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ’’




 Τθν ΥΑ Η3-5430 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) «Ανϊτατο όριο ωορμαλδεψδθσ για τα ζπιπλα,



διακοςμθτικά αντικείμενα και πρϊτεσ φλεσ αυτϊν ςφνκετθσ ςυγκολλθμζνθσ ξυλείασ –
Μετανάςτευςθ οριςμζνων ςτοιχείων από παιδικά ζπιπλα – Επιτροπι Επίπλου».
Θ ΥΑ Η3-818 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009 «Κατάλογοσ ΕΛΟΤ/ΕΝ προτφπων – Απαιτιςεισ
αςωάλειασ και επιςιμανςθσ για τα αντικείμενα παιδικισ ωροντίδασ και τον παιδικό
εξοπλιςμό».

Το κριτιριο τθσ επιλογισ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν που περιγράωονται ανά ομάδα τθσ
μελζτθσ εωόςον πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ μελζτθσ. Ανάδοχοσ κα αναδεικνφεται ο προςωζρων
τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ. Ρροςωορά που κα δίνεται για μζροσ των ειδϊν τθσ
ομάδασ δεν κα γίνεται αποδεκτι
Απαπαίηηηη είναι η πποζκόμιζη αναλςηικήρ πεπιγπαθήρ , εικόνων και ηεσνικών σαπακηηπιζηικών για
ηην καλύηεπη αξιολόγηζη ηων ειδών (επί ποινήρ αποκλειζμού) .

Άρθρο 3ο
-υμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι :
- Θ Τεχνικι ζκκεςθ
- Θ Τεχνικι περιγραωι
- Οι Τεχνικζσ προδιαγραωζσ
- Ο Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
- Θ Συγγραωι υποχρεϊςεων
- Ζντυπο Ρροςωοράσ
Άρθρο 4ο
Σιμζσ προςφοράσ
Θ οικονομικι προςωορά του υποψιωιου προμθκευτι, ο οποίοσ κα αναλάβει τθν παροφςα
προμικεια, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Συνεπϊσ ςε αυτι τθν
περίπτωςθ θ τιμι μονάδασ τθσ προςωοράσ του προμθκευτι για τα προσ προμικεια είδθ κα
παραμζνει ςτακερι για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια, δθλαδι μζχρι
τθν πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςφμωωνα με ότι
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ.
Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του προμθκευτι κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και
αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο υποψιωιοσ προμθκευτισ μπορεί για τθν κατάκεςθ τθσ οικονομικισ του προςωοράσ, να χρθςιμοποιιςει
το ζντυπο προςωοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ και οι προχπολογιςκείςεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να
αυξομειϊνονται αν αυτό κρικεί αναγκαίο.

Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν:
α) ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ μελζτθσ και ςυμωωνοφν με αυτοφσ και ότι είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο και
β) ότι ωσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα παρακάτω ζγγραωα τα οποία ςφμωωνα με τισ
διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ
μθ ςυνδρομισ των λόγων του άρκρου 73 παρ.1 και 2 :
- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ)
ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
- πιςτοποιθτικό ωορολογικισ ενθμερότθτασ και
- πιςτοποιθτικό αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
2. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα είδθ πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ Κ.Υ.Α. Η3-5430/22-4-09 «Ανϊτατο όριο
ωορμαλδεψδθσ για τα ζπιπλα, διακοςμθτικά αντικείμενα και πρϊτεσ φλεσ αυτϊν ςφνκετθσ
ςυγκολλθμζνθσ ξυλείασ – Μετανάςτευςθ οριςμζνων ςτοιχείων από παιδικά ζπιπλα – Επιτροπι
Επίπλου» και τθσ ΚΥΑ Η3-818 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009 «Κατάλογοσ ΕΛΟΤ/ΕΝ προτφπων – Απαιτιςεισ
αςωάλειασ και επιςιμανςθσ για τα αντικείμενα παιδικισ ωροντίδασ και τον παιδικό εξοπλιςμό».
3. Τεχνικι προςωορά
4. Οικονομικι προςωορά
Οι προςωορζσ και θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράωονται από τον προςωζροντα , εωόςον είναι ωυςικό
πρόςωπο.
Σε περίπτωςθ εκπροςϊπθςθσ νομικοφ προςϊπου ,ο υπογράωων τα ανωτζρω ζγγραωα , πρζπει να
προκφπτει από προςκόμιςθ νομιμοποιθτικϊν εγγράωων ότι ζχει εξουςιοδοτθκεί νομίμωσ για το ςκοπό
αυτό .
Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
Ρριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα
παρακάτω ζγγραωα τα οποία ςφμωωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων του άρκρου 73 παρ.1 και 2, :
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, αβ) ςτισ
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β) πιςτοποιθτικό ωορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Επίςθσ ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει και τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραωα τθσ
εταιρίασ (ι ζςτω μια υπεφκυνθ διλωςθ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία), ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ.

Άρθρο 7ο
φμβαςη
Στον ανάδοχο που κα γίνει θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ.

Ο Διμοσ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ςε διάςτθμα θμερϊν
που κα αποωαςίςει ο Διμοσ και πάντωσ εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει ο νόμοσ, από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραωθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Στον ανάδοχο που κα γίνει θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ. Με τθν ανακοίνωςθ, θ ςφμβαςθ
κεωρείται ότι ζχει ςυναωκεί και το ζγγραωο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει μόνο αποδεικτικό
χαρακτιρα.
Επιτρζπεται αυξομείωςθ ποςοτιτων αρκεί να μθν υπερβαίνει το ποςό τθσ ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν προβεί ςτθν παραγγελία και παραλαβι ολόκλθρων των ποςοτιτων
όπωσ αυτζσ αναωζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ, κατά τθν κρίςθ του, χωρίσ καμία ειδοποίθςθ και χωρίσ τθν
υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ τουσ, εωόςον οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν μεταβλθκοφν κατά οποιοδιποτε
τρόπο αωαιρϊντασ το αναλογοφν ποςό, κακϊσ και χωρίσ καμία αφξθςθ τθσ προςωερόμενθσ τιμισ
προϊόντων
Ραράταςθ του χρόνου παράδοςθσ είναι δυνατι ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 206 του
Ν.4412/2016 και εωόςον υπάρχει γραπτι ςφμωωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν

Άρθρο 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παράδοςθ κα γίνει τμθματικά ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει όςα είδθ βρεκοφν ελαττωματικά κατά το ςτάδιο παραλαβισ ι
χρθςιμοποίθςισ τουσ.

Άρθρο 9ο
Ποιότητα προϊόντων

Θ ποιότθτα των ειδϊν κα είναι άριςτθ και ο Διμοσ κρατά το δικαίωμα να ακυρϊςει τθν προμικεια εάν τα
προμθκευόμενα είδθ δεν είναι ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ τθσ μελζτθσ.

Άρθρο 10ο
Παραλαβή

Θ διαδικαςία παραλαβισ των ποςοτιτων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, θ
επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ ι τθν
αντικατάςταςθ των όποιων ελαττωματικϊν.

Άρθρο 11ο
Εκτώρηση

Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραωθ
ςυναίνεςθ του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ

Άρθρο 12ο
Επίλσση διαυορών

Οι διαωορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα επιλυκοφν με τισ διατάξεισ
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι ςτα αρμόδια Δικαςτιρια Ρειραιά.

Συντάχκθκε

Ράνου Αγλαΐα

Ελζγχκθκε
Θ προϊςταμζνθ

Αγγελικι Βόλθ

Θεωρικθκε
Θ Διευκφντρια

Καραντηι Κυριακι

Θέμα: Προμήθεια επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ειδών ιματιςμοφ για
τισ ανάγκεσ του ζργου: ‘’προμήθειεσ για τη ςυντήρηςη – αποκατάςταςη και
εξοπλιςμό Βρεφονηπιακοφ ςταθμοφ ΚΡΩΦΘΛΔ ςτα πλαίςια Β΄ φάςησ
Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ‘’

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

Α

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΣΤΩΜΑ
ΡΑΙΔΙΚΑ ΚΕΒΑΤΑΚΙΑ ΜΕ
ΣΤΩΜΑ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 100Χ60εκ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΕΣ 80Χ60εκ
ΡΑΚΟΚΕΒΑΤΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΑ ΒΕΦΩΝ ΜΕ
ΣΤΩΜΑΤΑΚΙ
ΘΛΑΞ ΒΕΦΩΝ
ΒΕΦΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΦΑΓΘΤΟΥ

Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Α.6
Α.7
Α.8

Α.9
Α.10
Α.11
Α.12
Α.13
Α.14
Α.15
Α.16
Α.17
Α.18
A.19

ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΒΕΦΩΝ
ΗΩΑΚΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΟΘΟΓΩΝΙΑ
ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΚΑΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ
ΣΥΤΑΙΕΑ 15 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΜΑΣΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
ΚΑΛΟΓΕΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΔΑΡΕΔΟΥ
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

30
12

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

9
2

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

10
10

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

7
40
10
3
4
2
3
1
2

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β ΙΜΑΣΙΜΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

B

ΙΜΑΣΙΜΟ

Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8

ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΡΑΝΩΣΕΝΤΟΝΑ
ΡΙΚΕ ΚΟΥΒΕΤΕΣ
ΡΑΡΛΩΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΑ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΣΩΡΟΥ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΩΝ
ΡΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΗΙΝΑΣ
ΣΑΛΙΑΕΣ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

42
42
42
42
10
50
20
24

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. 24%

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΤΣΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β.ΙΜΑΣΙΜΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
………………………………………………………………………………………

ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ (€)

