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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4) ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                           
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛ :    37.500,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη 
του Δήμου Ρεθύμνου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:
1.  Την  Υπουργική  Απόφαση  11389/93  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
3. Τον Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων»
4.  Τον  Ν.2522/97  «Δικαστική  Προστασία  κατά  το  Στάδιο  που  προηγείται  της  Σύναψης  Συμβάσεως 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 της ΕΟΚ»
5. Τις τροποποιητικές των ανωτέρω.
6. Την υπ αριθμό 21/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας & 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011.
7.  Την  υπ  αριθμό  208/10  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  τον  τρόπο  εκτέλεσης  της 

προμήθειας.
8. Την υπ αριθμό 5032/11 απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού
9. Την υπ αριθμό 697/11 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Ρεθύμνου για τον καθορισμό των όρων διενέργειας της 

προμήθειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι πακέτων :

   
ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1 Καρεκλάκια βρεφών 6 ΤΕΜ.
2 Ρηλάξ  βρεφικό 3 ΤΕΜ.
3 Μαξιλαράκι τετράγωνο 17 ΤΕΜ.
4 Βιβλιοθήκη ξύλινη 2,00Χ0,45Χ1,70 cm ύψος 2 ΤΕΜ.
5 Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσμένο αφρολέξ ανοιγόμενο 6 ΤΕΜ.
6 Κρεμάστρες ξύλινες 6 ΤΕΜ.
7 Παιχνιδοθήκη με 6 παιχνιδόκουτα 2 ΤΕΜ.
8 Παγκάκι – μπαουλάκι 4 ΤΕΜ.
9 Πίνακας εργασιών ξύλινος 2 ΤΕΜ.

10 Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 32 ΜΕΤΡΑ
11 Αλλαξιέρα βρεφών με συρταροθήκη, ξύλινη 1 ΤΕΜ.
12 Κρεβατάκια βρεφών από οξιά με στρώμα 6 ΤΕΜ.
13 Πάρκο βρεφικό 1 ΤΕΜ.
14 Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη 1 ΤΕΜ.
15 Τραπέζι κουζίνας από οξιά 160x80 cm 1 ΤΕΜ.



16 Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 ΤΕΜ.
17 Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασμάτινες 6 ΤΕΜ.
18 Βιβλιοθήκη Γραφείου 2 ΤΕΜ.
19 Καλόγερος μεταλλικός 2 ΤΕΜ.
20 Καναπές διθέσιος με δερματίνη 2 ΤΕΜ.
21 Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm 2 ΤΕΜ.
22 Έπιπλα τηλεόρασης – βίντεο από μελαμίνη 2 ΤΕΜ.
23 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 2 ΤΕΜ.
24 Φαρμακείο ξύλινο 1 ΤΕΜ.
25 Έπιπλο σύνθετο υλικού νηπίων 3 ΤΕΜ.

ΠΑΚΕΤΟ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1 Στεγνωτήριο ρούχων 1 ΤΕΜ.
2 Πρέσα σιδερώματος με ατμό 1 ΤΕΜ.
3 Τηλεόραση 42’’ τεχνολογίας LCD έγχρωμες 1 ΤΕΜ.
4 DVD player 1 ΤΕΜ.
5 Ηλεκτρική σκούπα 2 ΤΕΜ.
6 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 1 ΤΕΜ.
7 Επαγγελματική κουζίνα 1 ΤΕΜ.
8 Επαγγελματική φριτέζα 1 ΤΕΜ.
9 Πολυμίξερ 900W 1 ΤΕΜ.

10 Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W 1 ΤΕΜ.
11 Βραστήρας νερού 1 ΤΕΜ.
12 Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-CD player MP3 1 ΤΕΜ.
13 Αποστηρωτήρας μπιμπερό 6 θέσεων 1 ΤΕΜ.

ΠΑΚΕΤΟ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1 Καθρέπτης ασφαλείας με αναστημόμετρο 2 ΤΕΜ.
2 Γωνιά Ξυλουργού 1 ΤΕΜ.
3 Μουσική γωνιά 1 ΤΕΜ.
4 Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης 1 ΤΕΜ.
5 Τρόλεϊ με εξοπλισμό οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής 1 ΤΕΜ.

6 Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από 
πλάκες με διαστάσεις 100 Χ 100 cm και πάχος  4cm 20 ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ
7 Hop Hop 4 ΤΕΜ.
8 Πάρκο δραστηριοτήτων βρεφικό 1 ΤΕΜ.
9 Ζωάκι περπατούρα 2 ΤΕΜ.

10 Βρεφικά παιχνίδια 4 ΤΕΜ.
11 Γιγαντότουβλα σε σάκκο 120 τεμ. 2 ΤΕΜ.
12 Σετ αυτοκινήτων 1 ΤΕΜ.
13 Τραμπάλα 4 ατόμων 1 ΤΕΜ.
14 Τραμπάλα αλογάκι 1 ΤΕΜ.
15 Αναρριχητής τούνελ και διπλή τσουλήθρα 1 ΤΕΜ.

16 Τραπεζάκι πικ νικ με δύο ενσωματωμένους ημικυκλικούς 
πάγκους 1 ΤΕΜ.

17 Κομμωτήριο και γραφείο 2 σε 1 1 ΤΕΜ.
18 Κουβαδάκια με τσουγκράνες και φτυαράκια 10 ΤΕΜ.



19 Καρότσι κηπουρού με 5 εργαλεία 4 ΤΕΜ.
20 Τρόλεϊ περιποίησης μωρού με 7 αξεσουάρ 1 ΤΕΜ.
21 Καρότσι με μπάρα ασφαλείας 2 ΤΕΜ.
22 Παιδικά βιβλία 50 ΤΕΜ.
23 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) 5 ΤΕΜ.
24 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) 6 ΤΕΜ.
25 Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου 3 ΤΕΜ.
26 Μαριονέτες 5 ΤΕΜ.

ΠΑΚΕΤΟ Δ: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1 Κουρτίνες παραθύρων 80 ΜΕΤΡΑ

2 Μοκέτες επαγγελματικού τύπου 100 Τ.Μ.

3 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,80Χ1,40m. 4 ΤΕΜ.

4 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,50Χ0,90m. 6 ΤΕΜ.

5 Σουπλά πλαστικά 25 ΤΕΜ.
6 Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεμαχίων 10 ΤΕΜ.
7 Σετ πετσέτες – προσόψια των 3 τεμαχίων 10 ΤΕΜ.
8 Ποδιές βρεφών πλαστικές 15 ΤΕΜ.
9 Ποδιές νηπίων πλαστικέs 15 ΤΕΜ.

10 Στρωματάκι ύπνου νηπίων με επένδυση από δερματίνη 4 ΤΕΜ.
11 Σεντόνια νηπίων με λάστιχο 15 ΤΕΜ.
12 Μαξιλαροθήκες 10 ΤΕΜ.
13 Μαξιλάρι νηπίων 10 ΤΕΜ.
14 Σαλιάρες με κορδόνι ή λάστιχο 20 ΤΕΜ.
15 Κουβέρτες ακρυλικές 10 ΤΕΜ.
16 Κουβέρτες πικέ 10 ΤΕΜ.
17 Πάπλωμα νηπίων 10 ΤΕΜ.

ΠΑΚΕΤΟ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1 Μαχαίρια ψωμιού ανοξείδωτα 2 ΤΕΜ.

2 Σετ μαχαίρια κρέατος ανοξείδωτα των 7 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
3 Καλάθια φρούτων μεταλλικά INOX 2 ΤΕΜ.
4 Σετ μαχαίρια ΙΝΟΧ μικρά των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
5 Σετ κουτάλες ΙΝΟΧ των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
6 Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
7 Χύτρα ταχύτητας  10lt 1 ΤΕΜ.
8 Ψωμιέρα αποθήκευσης ψωμιού 1 ΤΕΜ.
9 Σουρωτήρι ζυμαρικών Φ36 ανοξείδωτο 1 ΤΕΜ.

10 Σετ μπολ μαγειρέματος ΙΝΟΧ των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
11 Κανάτες νερού ανοξείδωτες 2 ΤΕΜ.
12 Σετ μπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
13 Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεμ. με καπάκι 1 ΤΕΜ.



14 Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
15 Τρίφτες τυριών - λαχανικών INOX 2 ΤΕΜ.
16 Σετ ανοιχτήρια INOX των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
17 Σετ κούπες μελαμίνης των 6 τεμαχίων 3 ΤΕΜ.
18 Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεμαχίων πορσελάνης 1 ΤΕΜ.
19 Πιάτο βαθύ άθραυστο μελαμίνης 20 ΤΕΜ.
20 Μπολ παιδικό 20 ΤΕΜ.
21 Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 1 ΤΕΜ.
22 Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεμ. 2 ΤΕΜ.
23 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 20 ΤΕΜ.
24 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτο 20 ΤΕΜ.
25 Σετ κουτάλι - πιρούνι ανοξείδωτα 1 ΤΕΜ.
26 Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12 ΤΕΜ.
27 Σκάλα αλουμινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 1 ΤΕΜ.
28 Καλάθι άπλυτων ρούχων πλαστικό 1 ΤΕΜ.
29 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 2 ΤΕΜ.
30 Κάδος σκουπιδιών πλαστικός των 50 λίτρων 2 ΤΕΜ.
31 Καλάθια αχρήστων μικρά 4 ΤΕΜ.
32 Μπιμπερό 6 ΤΕΜ.

Άρθρο 1ο

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της  

αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  

Ρεθύμνου  (Ελ. Βενιζέλου  κτίριο «Δελφίνι»). Τηλ : 2831040023.
3. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται στις 10/01/2012 και ώρα 12:00 έως 12:15 

(Λήξη κατάθεσης προσφορών).
4.  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  ενσφράγιστες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 

οικονομικότερη σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 2ο

Προϋπολογισμός της Προμήθειας - Χρηματοδότηση
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τριάντα  επτά  χιλιάδων 

πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 37.500,00) με Φ.Π.Α.  Σχετική πίστωση έχει εγγραφή στον Κ.Α. 30-7135.017 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Άρθρο 3ο

Δεκτοί στο διαγωνισμό
Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  γίνονται  αναγνωρισμένοι  προμηθευτές  του  δημοπρατούμενου  είδους,  που 

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Επίσης γίνονται δεκτοί και  
αναγνωρισμένοι  αντιπρόσωποι  οίκων  του  εξωτερικού  εγγεγραμμένοι  στα  οικεία  Επιμελητήρια, 
προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων  εργοστασίων της αλλοδαπής. Ισχύουν 
γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο

Στοιχεία του Διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά είναι :
1) Η παρούσα Διακήρυξη
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4) Προϋπολογισμός Προσφοράς
5) Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με 

την προσφορά.



Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά
Όσοι  θα  λάβουν μέρος  στο  διαγωνισμό οφείλουν  να  προσκομίσουν κατά  τη  διενέργεια  αυτού  τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Τα φυσικά πρόσωπα

Α1. Δικαιολογητικά
1) Πιστοποιητικό  του οικείου επιμελητηρίου (για  τους αλλοδαπούς προμηθευτές  ισχύουν τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθ. 14 του Π.Δ. 370/95) που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου  
και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
την χώρα καταγωγής (ή προελέυσεως) του προμηθευτή, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με τα πλήρη στοιχεία του 
προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία.

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  από  άλλη  διαδικασία  που 
προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή.

4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκαταστάσεώς τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών–εργαζομένων) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

5) Ρητή  δήλωση  του  διαγωνιζομένου  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης,  των 
συγγραφών υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην 
ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στο Δήμο στην έδρα του στο 
Ρέθυμνο. Ο συντομότερος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα αποτελέσει ευνοϊκό στοιχείο για την 
αξιολόγηση των προσφορών. Στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται  ρητώς και  ότι  ο  προμηθευτής 
αναλαμβάνει  τον  εφοδιασμό  του  Δήμου  με  ανταλλακτικά  για  διάστημα  10  ετών  (όσα  εκ  των 
ανταλλακτικών είναι αναλώσιμα οφείλει να τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση).

6) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
για ποσό ίσο προς 5% του προϋπολογισμού, δηλαδή 5% Χ 37.500,00 = 1.875,00 ΕΥΡΩ, σαν εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Η ανωτέρω 
θα ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες τουλάχιστον. 

Α2. Τεχνική Προσφορά
1) Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία.
2) Διάφορα σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα.
3) Βεβαίωση για τον χρόνο εγγύησης.

Α3. Οικονομική Προσφορά
1) Φάκελο καλά σφραγισμένο, που να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της 

Εταιρείας, και που περιέχει σε ΕΥΡΩ την προσφορά της αξίας του είδους για παράδοση στο Δήμο με 
μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. 

Β)  Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου 

προς τούτο εγγράφου.

Γ)  Οι συνεταιρισμοί
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και ακόμη :

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις 2 και 3 του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής.

Δ) Οι ενώσεις προμηθευτών
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Εφόσον  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  και  πιστοποιητικά  δεν  είναι  πλήρη  η  προσφορά  θεωρείται 

ελλιπής και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς χωρίς να ανοιχθεί.



Άρθρο 6ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την 

ημερομηνία που θα ορισθεί στην σχετική περίληψη της παρούσας με τους κάτωθι τρόπους:

α. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μπορεί να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση 
ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού.

β. Οι προσφορές επίσης μπορούν να κατατεθούν την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον 
ενδιαφερόμενο. 
β1.  Εφόσον οι  προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους,  τότε θα πρέπει  να 

υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά,  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου  του  γνησίου  της 
υπογραφής. 

β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  (άρθρο  24,  παρ.  3  Ν.1832/89)  προσερχόμενο  αυτοπροσώπως  και 
καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη 
συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον 
εκπρόσωπο αυτής.

β3.  Οι  Ε.Π.Ε.,  οι  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  εκπροσωπούνται  από  τον  διαχειριστή  τους  ή  από  άλλο  νόμιμα 
εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.

   
Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 
προσφορές  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τη  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση,  
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

      Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
  γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
  δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο Δήμος Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα είδη ανα ομάδα/ες, από διαφορετικούς κατά 
περίπτωση  προμηθευτές,  κατά  το  συμφερότερο  κατά  τη  γνώμη  του  τρόπο.  Στη  περίπτωση  αυτή 
υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίο αναφέρονται στις 
Συγγραφές Υποχρεώσεων και στη παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 7ο

Προσφορές
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα στο φάκελο καλά σφραγισμένο 

(η τεχνική και η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα) ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται  
στο προηγούμενο άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η  εγγύηση 
συμμετοχής.  Τα  τεχνικά,  καθώς  και  τα  λοιπά  στοιχεία  της  προσφοράς,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά 
στοιχεία  της προσφοράς τοποθετούνται  σε  χωριστό φάκελο,  επίσης  μέσα στον κυρίως φάκελο με  την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι  φάκελοι  τεχνικής και  οικονομικής  προσφοράς θα φέρουν τις  ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.  Οι 
προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι  καθαρογραμμένη και  μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Εναλλακτικές προσφορές θα βρίσκονται σε διαφορετικούς φακέλους σαφώς διακεκριμένους 
μεταξύ τους (π.χ. : προσφορά 1, προσφορά 2, κτλ).

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της 
διακήρυξης,  εκτός  εάν  στην  προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  στα  σημεία  εκείνα  τα  οποία  τυχόν  δεν 
αποδέχεται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.          

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού.
Παρέχεται  η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα (στο 

σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3  



του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο 
ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Άρθρο 8ο

Χρόνος ισχύος προσφοράς
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  τρεις  (3)  μήνες  από  την  επόμενη  της 

διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9ο

Αντιπροσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται,  

ως απαράδεκτες.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .  
Σε περίπτωση ύπαρξης  περισσοτέρων της μιας  προσφοράς η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει 

σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 10ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής 

του προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 

μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της  
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οιουσδήποτε  άλλους  από τους προαναφερόμενους  λόγους,  δεν 
γίνονται δεκτές.

Άρθρο 11ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Το  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  προβαίνει  στην  έναρξη  της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή 
την  πρόσκληση.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Όταν  η  οριζόμενη  ώρα  παρέλθει,  ανακοινώνεται  η  λήξη  της  παραδόσεως  των  προσφορών  και 
γράφεται το πρακτικό.

Η  επιτροπή  συνεχίζει  να  συνεδριάζει  δημόσια  και  αρχίζει  την  αποσφράγιση  των  φακέλων  των 
προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ΄αυτού ο αυτός με 
εκείνου του εξωτερικού φακέλου αύξοντας αριθμός.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του 
διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Η  επιτροπή  στην  συνέχεια  και  σε  μυστική  συνεδρίαση  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και 
αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους  
λόγους και  τους καλεί  να  παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με  τον σφραγισμένο  
φάκελο της οικονομικής προσφοράς .

Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  κατά  σειρά  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών εκείνων  που 
έγιναν δεκτές από το διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα.

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο 
σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη 
διάρκεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής και καταγράφονται  στο πρακτικό.

Στη συνέχεια  η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή για να ανακηρύξει τον ανάδοχο της 
προμήθειας εκείνον που έδωσε την οικονομικότερη προσφορά.



Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο πάντως όχι μικρότερο των πέντε (5)  

ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Εάν  αυτός  δεν  προσέλθει  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  ή  δεν 

προσκομίσει  την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται  οι   προβλεπόμενες  
κυρώσεις

Άρθρο 12ο

Αξιολόγηση προσφορών
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η οικονομικότερη 

προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης,
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 

τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια ή παρεμφερές υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 
καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  διακήρυξη  ουσιώδης  όρους  που  προσφέρει  τη 
χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Παρέχεται  η  δυνατότητα  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  σε  περισσότερους  από  ένα  προμηθευτή, 
σύμφωνα με τη περίπτωση των αναφερόμενων του άρθρου 7 του παρόντος, όπου η συνολική τελική  
τιμή προσφοράς μεταξύ μειοδοτών είναι ισοδύναμη.

2.  Προσφορές  που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής 
διαγωνισμού. Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Άρθρο 13ο

Έγκριση διαγωνισμού
Το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  όργανο  με  γνωμοδότηση  του  προς  τον  Δήμαρχο,  προτείνει  την 

κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 
Ακύρωση  του  διαγωνισμού  επιτρέπεται  λόγω παράτυπου  διεξαγωγής  αυτού  ή  αν  αποδεδειγμένα 

προκύπτει συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων.
Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση.
Επίσης η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο κρίνεται 

με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 14ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η προκειμένη προμήθεια διέπεται από τα:
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Το Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
3. Τον Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων»
4. Τον Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κατά το Στάδιο που προηγείται της Σύναψης Συμβάσεως 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 της 
ΕΟΚ»

5. Τις τροποποιητικές των ανωτέρω

Άρθρο 15ο

Χρονική ισχύς προσφορών
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία θεωρούνται 

ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί  κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την  

ακύρωση  αυτής  ή  την  επιστροφή  της  εγγυητικής  επιστολής  ή  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  όρων 
προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 16ο

Έκπτωση αναδόχου
   Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων.



Άρθρο 17ο

Τιμή προσφοράς
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται  για μεταφορά και  πλήρη εγκατάσταση στο χώρο που θα 

υποδείξει ο Δήμος, θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και καλύπτει τα εξής:
1. Τιμή των προσφερόμενων ειδών απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις.
2. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται η προσφορά, βαρύνει τον Δήμο.
3. Συνολική προσφερόμενη τιμή.

Άρθρο 18ο

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, ενισχυμένη 

από Τεχνικό συναφούς ειδικότητας προς το υπό παραλαβή αντικείμενο, κατόπιν δοκιμής ή δοκιμών που θα 
ορίσει η Επιτροπή.

Τα διάφορα είδη θα παραδοθούν εφάπαξ μετά από σχετική ειδοποίηση του Δήμου Ρεθύμνου στον 
προμηθευτή.

Μετά την παραλαβή του είδους συντάσσεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά την 
λήξη της εγγύησης γίνεται η οριστική παραλαβή από την αντίστοιχη επιτροπή. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική)  
παραλαβή.

Άρθρο 19ο

Συμβατικά τεύχη μελέτης της Προμήθειας
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της προμήθειας είναι:
α) Η τεχνική περιγραφή μετά των τεχνικών προδιαγραφών και των Συγγραφών Υποχρεώσεων.
β) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
γ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (που δεν αποτελεί συμβατικό στοιχείο).

Άρθρο 20ο

Δημοσιεύσεις – Συμβατικοί όροι της Δημοπρασίας
1.  Αντίγραφα  της  διακήρυξης  και  της  μελέτης  βρίσκονται  στη  διάθεση  των  ενδιαφερομένων  κατά  τις  

εργάσιμες μέρες και ώρες.
2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και θα  

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρεθύμνου. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα 
αποσταλεί προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τότο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.gr

3. Δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και  
επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε  περίπτωση  από  τον  εργολάβο  ή  τον  προμηθευτή  που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών φορέα.

                                                                                                 Ρέθυμνο   14/12/2011

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 
                                                                                              ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  

http://www.rethymno.gr/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                           
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  με  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  και  κριτήριο 
κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά, για τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη  του Δήμου Ρεθύμνου.  Αναλυτικά τα 
ζητούμενα υλικά περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άρθρο 1ο

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πακέτου Α’: Επίπλων
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τα  πρότυπα  για  την  ασφάλεια.  Θα  φέρουν  σήμανση  CE και  η  εταιρία 
κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές 
και  όχι  δεσμευτικές  και  αναφέρονται  για  να  δώσουν την  τάξη  μεγέθους του  εκάστοτε  υλικού.  Ομοίως 
ενδεικτικές είναι  και  οι  αναφερόμενες  συνθέσεις  και  μπορούν να τροποποιηθούν,  προσφέροντας υλικά 
αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα  
γίνει από την υπηρεσία. Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένες γωνιές για την αποφυγή ατυχημάτων και  
θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται. Τα ξύλινα έπιπλα από MDF θα έχουν επένδυση ανιγκρέ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ

1.
Καρεκλάκια βρεφών με ανατομικό κάθισμα από ξύλο επενδεδυμένο με αφρώδες υλικό και 
πλαστικό κάλυμμα και πλάτη με παιδικά σχέδια, εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ξύλο 
φουρνιστής οξυάς, διαστάσεων 37Χ45Χ60 cm και η βάση 47Χ47Χ55 εκ.  Θα φέρουν 
υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας. Τα πέλματα θα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια.

2. Ρηλάξ  βρεφικό με μεταλλικό σκελετό

3. Μαξιλαράκι τετράγωνο από αφρώδες υλικό, με επένδυση από ύφασμα, διαστάσεων 
30Χ30Χ7 εκ.

4.

Βιβλιοθήκη Ξύλινη: Κατασκευή εξ ολοκλήρου από πλακάζ οκουμέ Α ποιότητας, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκια ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα κινητά 
μέρη (πορτάκια, συρτάρια, κιβώτια) να είναι βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά σε 
διάφορες αποχρώσεις και να είναι διακοσμημένα με ξύλινες απλικέ στοιχεία (π.χ. ζωάκια 
κ.α.) Οι πλάτες των επίπλων να είναι ενισχυμένες με κόντρα πλακέ 10 χιλ. Τα έπιπλα να 
είναι παντού στρογγυλεμένα, χωρίς κόγχες, για την ασφάλεια των νηπίων. Στην 
κατασκευή θα υπάρχουν ράφια, 2 ντουλάπια. Στο πάνω μέρος θα φέρει σκεπή με 
καμινάδα. Διαστάσεις 2,00Χ0,45Χ1,70 ύψος. Ειδική κατασκευή ανάλογα με τον χώρο

5. Αφρώδη καναπεδάκια : Κατασκευασμένα από αφρώδη Νο 400 συμπαγές. Με επένδυση 
ύφασμα καμπαρτίνα διχρωμία, τριχρωμία με φερμουάρ μεγάλου μήκους για την εύκολη 
συντήρησή τους. Διαστάσεων  μήκ.180Χπλάτ.60Χ46εκ.ύψος

6. Κρεμάστρες ξύλινες χρωματιστές, με παραστάσεις από ζωάκια. Θα είναι δώδεκα θέσεων 
διαστάσεων 95Χ35 εκ.

7. Παιχνιδοθήκη με 6 παιχνιδόκουτα από MDF χρωματιστό 80Χ50Χ85 cm. Τα παιχνιδόκουτα 
θα είναι από πλαστικό.

8. Παγκάκι – μπαουλάκι από MDF με χαραγμένες παιδικές παραστάσεις. Οι διαστάσεις του 
θα είναι 70Χ35Χ30 εκ. Στο πάνω μέρος θα φέρει κάθισμα με αφρώδες υλικό και επένδυση 
από ύφασμα.

9.

Πίνακας εργασιών ξύλινος: Κατασκευή από INSULITE πάχους 1εκ. με επένδυση τσόχας 
μάλλινης.  Εσωτερικά θα έχει  πλαίσιο ξύλινο για καλύτερη εφαρμογή της τσόχας. Κάθε 
πίνακας θα έχει 2 μεταλλικούς αναρτήρες στο πάνω μέρος και 2 κάτω. Το χρώμα της 
τσόχας θα είναι κόκκινο ή μπλε ρουά ή πράσινο. Διαστάσεις 150Χ120εκ. Να φέρει σκεπή 
με καμινάδα.

10. Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινη μετώπη (με σκάλισμα) ύψους 15cm τουλάχιστον και 
πλαϊνά τελειώματα. Η κοπή θα γίνει κατόπιν μέτρησης των ανοιγμάτων επιτόπου. Θα 
φέρει σιδηρόδρομο και όλα τα απαραίτητα για την στερέωσή του.

11. Αλλαξιέρα βρεφών με στρωματάκι Διαστάσεις 82Χ40Χ100 εκ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση ανιγκρέ, λουστραρισμένη με 
βερνίκια  ακίνδυνα  για  τα  παιδιά.  Αποτελούμενη  από  μεγάλα  και  άνετα  συρτάρια  με 
οδηγούς και βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά σε διάφορες αποχρώσεις. Το έπιπλο να 
είναι  παντού  στρογγυλεμένο,  χωρίς  κόγχες,  για  την  ασφάλεια  των  βρεφών.  Η  πάνω 
επιφάνεια της αλλαξιέρας να είναι πτυσσόμενη, διπλασιάζοντας το χώρο για την αλλαγή 
των βρεφών. Στρωματάκι αλαξιέρας με διαστάσεις 70Χ65Χ5 κατάλληλο για την αλλαξιέρα. 



Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό για να μη χάνει τη φόρμα του και επενδεδυμένο με 
αδιάβροχο ύφασμα ή δερματίνη.

12.

Κρεβατάκια βρεφών Διαστάσεις 136Χ68Χ88.
Όλο το κρεβατάκι να περικλείεται από καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα, 
κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένα με βερνίκια μη τοξικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το ένα πλαϊνό να έχει τη 
δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Η απόσταση ανάμεσα στα κενά να είναι γύρω στα 6-7,5 
εκ. για να μην υπάρχει κίνδυνος σφηνώματος των άκρων ή του κεφαλιού. Όλο το 
κρεβατάκι να είναι παντού στρογγυλεμένο, χωρίς κόγχες για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των 
βρεφών και να φέρει ροδάκια για την ευκολότερη μετακίνησή του. Ο πάτος να αποτελείται 
από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα . Στρώμα Ορθοπεδικό από ελλατηριωτή 
βάση πάνω στη οποία θα τοποθετείται βάτα λευκής φυτικής προέλευσης και 
κοκκοφοίνικας, με αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μιας πλευράς, (όχι πλαστικό). Οι 
διαστάσεις του θα είναι κατάλληλες για το βρεφικό κρεβατάκι

13.

Πάρκο βρεφικό Διαστάσεις 123Χ123Χ65 εκ.
Κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου με ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένο με βερνίκια 
ακίνδυνα  για  τα  παιδιά.  Ολόγυρα  να  περικλείεται  με  καγκελάκι  πεπλατυσμένο  και 
στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές.  Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα βρέφη.

14. Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη με δύο φύλλα και συρταροθήκη στο κέντρο, συνολικών 
διαστάσεων 120Χ48Χ179 cm. Τα φύλλα θα φέρουν plexi glass και διακοσμήσεις με 
ζωάκια, χαραγμένα στο ξύλο.

15.

Τραπέζι κουζίνας από Οξιά με διαστάσεις 160Χ80 cm Ο σκελετός θα είναι εξολοκλήρου 
κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστή οξιά & το καπάκι θα έχει πάχος 20χιλ. Θα είναι 
πάνω-κάτω επενδεδυμένο  με  φορμάικα,  το  εσωτερικό  του  καπακιού  μοριοσανίδα.  Το 
τελείωμα  (περιθώριο)  καπακιού  θα  είναι  από  οξιά  βάθους  1  εκ.  και  πάχους  2  εκ. 
εσωτερικό, στρογγυλεμένο γύρω-γύρω.
Τα πέλματα θα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια

16. Καρέκλες κουζίνας από οξιά με υφασμάτινο μαξιλάρι

17.

Καρέκλες  συνεργασίας  Ο  σκελετός  να  είναι  μεταλλικός,  με  τέσσερα  πόδια,  από 
χαλυβδοσωλήνα, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Το κάθισμα και  η πλάτη να είναι 
κατάλληλα  διαμορφωμένες  στην  ανατομία  του  ανθρώπινου  σώματος,  ώστε  να 
προσφέρουν  την  μεγαλύτερη  άνεση  στον  επισκέπτη,  κατασκευασμένα  από  επάλληλα 
ξύλινα  φύλλα,  πρεσαρισμένα  σε  υψηλή  θερμοκρασία  ή  από  πλαστική  ύλη  υψηλής 
αντοχής. Το κάθισμα να είναι ξεχωριστό από την πλάτη.
Να είναι επίσης επενδυμένα με αφρώδη υψηλής πυκνότητας για την αποφυγή εμφάνισης 
μόνιμης παραμόρφωσης μετά από πολύχρονη χρήση και  με εξωτερική επένδυση από 
ύφασμα υψηλών προδιαγραφών ακαυστότητας και τριβής, αντιιδρωτικό.
Η κατασκευή να είναι πλήρως εναλλάξιμη, ώστε σε περίπτωση φθοράς ή ζημιάς να γίνεται 
εύκολη και άμεση αντικατάσταση

18.

Βιβλιοθήκη Γραφείου: Από MDF με ράφια στο επάνω μέρος & ντουλάπια στο κάτω μέρος. 
Διαστάσεις 90Χ45Χ160εκ.
Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής θέσης των ραφιών και στα ντουλάπια να υπάρχουν 
κλειδαριές.
Τα ράφια να είναι μοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. με επένδυση μελαμίνης.
Όπου υπάρχουν εμφανή σόκορα να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με την μοριοσανίδα 
και την μελαμίνη.
Όλα τα φύλλα θα έχουν πόμολα και κλειδαριές.

19. Καλόγερος μεταλλικός χρωμέ με θήκη για ομπρέλες στο κάτω μέρος

20. Καναπές διθέσιος υφασμάτινος με σκελετό μεταλλικό και επένδυση από δερματίνη. Το 
σώμα του καθίσματος θα είναι από αφρώδες καλουπωτό πολυουρεθάνης.

21.
Τραπεζάκι υποδοχής από ξύλο μασίφ φουρνιστή οξιά. Με πέλματα ελαστικά. Διαστάσεις 
100Χ50Χ40εκ ύψος. Να αποτελείται από καπάκι 3 cm επενδεδυμένο σε όλες τις πλευρές 
με καπλαμά οξιάς.Τα πόδια να είναι από μασίφ οξιά.

Τα λούστρα να είναι Α’ ποιότητας
22. Τρόλεϊ σερβιρίσματος διώροφο από ξύλο φουρνιστής οξυάς και επένδυση φορμάικας στα 

ράφια, διαστάσεων 90Χ60Χ95 cm.

23.

Έπιπλο τηλεόρασης – βίντεο από μελαμίνη. Κατασκευή εξ ολοκλήρου από πλακάζ 
οκουμέ Α ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκια ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Όλα τα κινητά μέρη (πορτάκια, συρτάρια, κιβώτια) να είναι βαμμένα με χρώματα 
υδατοδιαλυτά σε διάφορες αποχρώσεις και να είναι διακοσμημένα με ξύλινες απλικέ 
στοιχεία (π.χ. ζωάκια κ.ά.) Οι πλάτες των επίπλων να είναι ενισχυμένες με κόντρα πλακέ 
10 χιλ. Τα έπιπλα να είναι παντού στρογγυλεμένα χωρίς κόγχες για την ασφάλεια των 
νηπίων. Θα φέρει 6 συρτάρια για αποθηκευτικό χώρο και θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 
90Χ45Χ170 εκ. Ο χώρος τοποθέτησης της τηλεόρασης θα είναι κλειστός

24. Φαρμακείο ξύλινο με στρογγυλό τζάμι στο μπροστινό μέρος διαστάσεων 40Χ23Χ60 εκ.. 
Θα φέρει γάντζους ανάρτησης



25.

Έπιπλο  Σύνθετο  υλικού  νηπίων:  Κατασκευή  εξ  ολοκλήρου  από  πλακάζ  οκουμέ  Α 
ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκια ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα 
κινητά μέρη (πορτάκια, συρτάρια, κιβώτια) να είναι βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά σε 
διάφορες αποχρώσεις και να είναι διακοσμημένα με ξύλινες απλικέ στοιχεία (π.χ. ζωάκια 
κ.α.) Οι πλάτες των επίπλων να είναι ενισχυμένες με κόντρα πλακέ 10 χιλ. Τα έπιπλα να 
είναι παντού στρογγυλεμένα χωρίς κόγχες για την ασφάλεια των νηπίων. Στην κατασκευή 
θα υπάρχουν ράφια, 1 ντουλάπι, 2 συρτάρια. Τα συρτάρια θα είναι βαμμένα σε διάφορα 
χρώματα με υδροδιαλυτή ανιλίνη.
Διαστάσεις 1,20Χ0,45Χ1,10 ύψος.

• Όλα  τα  ζητούμενα  είδη  θα  είναι  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου,  
φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Ο  χρωματισμός  και  οι  διαστάσεις  όπου  δεν  αναγράφονται  σε  όλα  τα  
παραπάνω είδη, θα είναι επιλογής του Δήμου Ρεθύμνου.

Τα ανωτέρω θα  είναι  απολύτως  καινούρια  και  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  και  εξελιγμένης  κατασκευής, 
καθώς  επίσης  και  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου  και  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πακέτου Β’: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και ηλεκτρικές συσκευές

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρία 
κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις ή εταιρείες είναι 
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές (όπου δεν αναφέρεται εννοείται ή αντίστοιχο) και αναφέρονται για να 
καταδείξουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εκάστοτε υλικού. 

1. Στεγνωτήριο ρούχων 
Θα είναι στεγνωτήριο ρούχων 7 κιλών, ενεργειακής Κλάσης C με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών. Το 
βάρος του θα είναι έως 40 Kg και οι διαστάσεις του 60Χ60Χ85 cm με πρόγραμμα για βαμβακερά και 
πρόγραμμα για συνθετικά.

2. Πρέσα σιδερώματος
Θα είναι πρέσα σιδερώματος με ατμό στο κάτω τμήμα τους, οικιακού τύπου, ισχύος 2.200W, παραγωγή 
ατμού 100 gr/min. Θα έχει ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, φίλτρο νερού.

3. Τηλεόραση 42 ΙΝΤΣΩΝ FULL HD
Θα είναι τηλεόραση με τεχνολογία LCD, έγχρωμη οθόνη διαμέτρου 42 inches, τύπου 16:9 με βάση 
τοποθέτησης επιτοίχια και επιτραπέζια. Θα έχει ανάλυση 1920X1080 pixels, φωτεινότητα 400 cd/m2 και 
λόγο αντίθεσης 500:1. Θα φέρει ψηφιακό δέκτη,εισόδους scart, USB, HDMI, συνδέσεις εισόδου και εξόδου 
audio-video, σύνδεση με PC, σύστημα ήχου Dolby Digital, ενσωματωμένα ηχεία 2Χ10W (RMS) και θα είναι 
Wi-Fi ready. Απευθείας αναπαραγωγή video, φωτογραφιών και μουσικής με τη σύνδεση ενός USB stick 
απευθείας στην τηλεόραση 

4. DVD player

Αναπαραγώμενα μέσα: CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,  DVD, CD, 
Video CD

Υποστηριζόμενα standards 
ψηφιακού video

MPEG-1, MPEG-2, DivX (ver.4), DivX (ver.5), DivX (ver.3.11), DivX (ver.6), 
DivX Ultra

Υποστηριζόμενα Standards 
ψηφιακού ήχου

WMA, PCM, MP3

Υποστηριζόμενα Digital Video 
Standards

AVI, DivX

Χαρακτηριστικά JPEG photo αναπαραγωγή, USB flash drive αναπαραγωγή, Είσοδοι – έξοδοι 
AV: 1 Euro scart, 1 USB, 1 HDMI

5. Ηλεκτρικές σκούπες 



Ηλεκτρική σκούπα για υγρό και στερεό καθάρισμα, αθόρυβη, τεπόζιτο νερού: από PCV: 7lt, πάνινη 
σακούλα, αντιπαρασιτική, καλώδιο 10m αυτομαζευόμενο, σωλήνας αναρρόφησης:3m, 2 ταχύτητες με 
διακόπτη ON/OFF, συνολικής ισχύος: 1600W/ 220V, αντλία πλύσεως( ψεκασμού), κομπλέ με εξαρτήματα 
πλύσης.

6. Πλυντήριο πιάτων
Θα είναι πλυντήριο πιάτων επαγγελματικού τύπου, από λαμαρίνα inox, συνολικών διαστάσεων 46Χ54Χ67 
cm, με καλάθι 40Χ40 cm. Θα έχει χρόνο πλύσης 120sec και συνολική ισχύ 3.400 W.

7. Κουζίνα 
Θα είναι ηλεκτρική συσκευή μαγειρείου επαγγελματικού τύπου, με δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών. Θα 
είναι 4 εστιών και με φούρνο βαρέως τύπου, δύο αντιστάσεων. Η συνολική ισχύς του θα είναι 17 Kw 
(τριφασική παροχή). Οι εσωτερικές διαστάσεις του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 54Χ70Χ30 cm.

8. Φριτέζα 
Θα είναι φριτέζα επαγγελματικού τύπου, inox, χωρητικότητας 7lt και ισχύος 3.500 W. Οι διαστάσεις της θα 
είναι 35Χ45Χ25 cm.

9. Πολυμίξερ 
Θα είναι συσκευή μίξερ πολλαπλών λειτουργιών, ισχύος τουλάχιστον 900W. Θα συνοδεύεται από blender 
χωρητικότητας 1,5lt.

10. Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός
Θα είναι ηλεκτρικός λεμονοστύφτης οικιακής χρήσης, συνεχούς ροής, ισχύος 85W.

11. Βραστήρας νερού
• Χωρητικότητος 1,6 λίτρων.
• Αυτόματη αποσύνδεση.
• Προστασία υπερθέρμανσης.
• Ισχύς 2400 W με κρυφή αντίσταση.

12. Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-CD player MP3
• Πηγές: CD, CD-R/RW, MP3 (CD-R/RW), ραδιόφωνο, κασετόφωνο
• Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με μνήμη 20 σταθμών FM και 10 ΑΜ
• Μετατροπέας 1-bit D/A
• Σύστημα Hyper-Bass
• Προγραμματισμός (20 κομμάτια)/ Τυχαία αναπαραγωγή / Επανάληψη)
• Αναπαραγωγή εισαγωγών (Μόνο CD)
• Εμφάνιση κειμένου MP3
• Συγχρονισμένη ηχογράφηση από CD
Τηλεχειριστήριο

13.Αποστειρωτήρας μπιμπερό
6 θέσεων. Διάρκεια αποστείρωσης  10 λεπτά, με δισκάκι για τις θηλές, διακόπτης on/off, χειρολαβή και  
καπάκι ασφαλείας, μεζούρα, λαβίδα, αυτόματο κουμπί κλεισίματος με το πέρας της αποστείρωσης.

Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, 
καθώς  επίσης  και  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου  και  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πακέτου Γ’: Παιχνιδιών

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Θα φέρουν σήμανση CE και η 
εταιρία  κατασκευής θα είναι  πιστοποιημένη με  ISO 9001. Οι  αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις  είναι 
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. 
Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας 
υλικά αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος  
θα γίνει από την υπηρεσία. Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένες γωνιές για την αποφυγή ατυχημάτων  
και θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται. Τα ξύλινα έπιπλα από MDF θα έχουν επένδυση ανιγκρέ.



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ
1. Καθρέπτης ασφαλείας με αναστημόμετρο. Θα είναι σε πλαίσιο και θα φέρει χαραγμένες 

παιδικές παραστάσεις.

2.

Γωνιά Ξυλουργού:  Διαστάσεων 0,90Χ0,40Χ0,57  ύψος.  Κατασκευή σκελετού  από οξυά 
μασίφ  ορθογωνικής  διατομής  0,04Χ0,04.  Αποτελείται  από  2  επιφάνειες  από  πλακάζ 
οκουμέ. Στην πάνω δεξιά επιφάνεια να έχει υποδοχές εργαλείων.
Ο πάγκος στο πίσω μέρος να έχει εργαλειοθήκη. Να περιέχει σετ απαραίτητων εργαλείων.

3.

Μουσική γωνιά με 20 μουσικά όργανα. Θα είναι ξύλινη με θέσεις για κρέμασμα των 
οργάνων. Θα φέρει και δυο ραφάκια με παραστάσεις για αποθήκευση των οργάνων.  Τα 
μουσικά όργανα θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ανθεκτικό με ήχους διαφόρων 
μουσικών οργάνων.
Όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ακίνδυνα, μη τοξικά.

4. Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης από ξύλο φουρνιστής οξυάς με 12 κυπελλάκια και 2 
μανταλάκια για το χαρτί. Στην μία πλευρά θα έχει πίνακα κιμωλίας και στην άλλη φελλού. 
Θα συνοδεύεται από 2 ποδιές ζωγραφικής

5. Τρόλεϊ με εξοπλισμό οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής. Θα περιλαμβάνει 4 μπάρες, 8 
στεφάνια, 8 ράβδους, 16 τούβλα στήριξης, 4 μπάλες, 4 κρίκους, 8 σχοινάκια, 4 
σακουλάκια ισορροπίας, 4 τουβλάκια, 4 κορίνες, συνδετικά

6.
Πλάκες ασφαλείας εξωτερικού χώρου με διαστάσεις 100 Χ 100 cm με πάχος  4cm, 
αποτελούμενες από μίγμα πολυουρεθάνης και βαμμένου ανακυκλωμένου καουτσούκ. Θα 
προσφέρουν μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
(EN1177). Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν αυλακώσεις για τη δίοδο των υδάτων

7. Hop Hop σε σχήμα ζώου

8. Πάρκο δραστηριοτήτων βρεφών διαστάσεων 105Χ105Χ50cm . Κατασκευασμένο από 
άθραυστο αδιάβροχο πλαστικό, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές, κυκλικό με πορτούλα 
εισόδου και με πολλές δραστηριότητες όπως τιμόνι, τηλέφωνο, κουμπιά με ήχους

9. Ζωάκι περπατούρα

10.

Βρεφικά  παιχνίδια  «Κέντρο  δραστηριοτήτων»,  «Μαγικό  σπιτάκι»,  «Ταμειακή  μπεμπέ 
ήχων», «Πιάνο βρεφικό με ήχους»  Με ήχους, μουσική, κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
πλαστικό, με διάφορες παραστάσεις.  Όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ακίνδυνα, μη 
τοξικά.

11. Γιγαντότουβλα σε σάκκο 120 τεμ.

12. Σετ αυτοκινήτων από ανθεκτικό πλαστικό που αποτελείται από φορτηγό, φορτωτή, 
απορριμματοφόρο, γερανό, μπετονιέρα τα οποία θα είναι άθραυστα και διαστάσεων 25cm 
Όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ακίνδυνα, μη τοξικά

13. Τραμπάλα 4 ατόμων (200 Kg) πλαστική, με ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος βάση 
Κατασκευασμένη από άθραυστο αδιάβροχο πλαστικό, μη τοξικό, ανθεκτικό στις καιρικές 
μεταβολές

14.
Τραμπάλα αλογάκι Κατασκευασμένη από άθραυστο αδιάβροχο πλαστικό, μη τοξικό, 
ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές.

15. Αναρριχητής τούνελ και διπλή τσουλήθρα. Θα φέρει κυματιστή και λεία τσουλήθρα και 
τούνελ στο επίπεδο του εδάφους με τοίχους αναρρίχησης.

16. Τραπεζάκι πικ νικ με δύο ενσωματωμένους ημικυκλικούς πάγκους

17.

Κομμωτήριο και γραφείο 2 σε 1 με 16 αξεσουάρ Η κατασκευή θα είναι από πλακάζ οξυάς 
(οκουμέ) 1,6 εκ. Διαστάσεων 0,80Χ0,50 επιφάνεια εργασίας επενδεδυμένη με φορμάικα, 
για  καλύτερη  εξυπηρέτηση.  Πλάτη  OVAL,  επι  της  οποίας  θα  τοποθετηθεί  άθραυστος 
καθρέπτης,  αναλόγου  σχήματος.  Η  κατασκευή  θα  συνοδεύεται  από  τον  σχετικό 
εξοπλισμό, καθρέπτη άθραυστο χειρός, βούρτσα, ρόλλεϋ χτένα πραγματικού μεγέθους, 
στολή κομμώτριας και σχετικό λογότυπο.

18. Κουβαδάκια με τσουγκράνες και φτυαράκια

19. Καρότσι κηπουρού με 5 εργαλεία

20. Τρόλεϊ περιποίησης μωρού με 7 αξεσουάρ 

21. Καρότσι με μπάρα ασφαλείας

22. Παιδικά βιβλία (εκπαιδευτικά, εικαστικά, μυθολογία). Η επιλογή των τίτλων θα γίνει από 
την επίβλεψη και από προσκομιζόμενη λίστα τουλάχιστον 150 τίτλων.

23. Κούκλες κουκλοθέατρου γαντόκουκλες (σετ 10 τεμ.)



24. Κούκλες κουκλοθέατρου δακτυλόκουκλες (σετ 12 τεμ.)

25. Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου ξύλινη

26. Μαριονέτες

Τα ανωτέρω θα  είναι  απολύτως  καινούρια  και  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  και  εξελιγμένης  κατασκευής, 
καθώς  επίσης  και  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου  και  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πακέτου Δ’: Κουρτινών, μοκετών, κλινοσκεπασμάτων και λευκών ειδών

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τα  πρότυπα  για  την  ασφάλεια.  Θα  φέρουν  σήμανση  CE και  η  εταιρία 
κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές 
και  όχι  δεσμευτικές  και  αναφέρονται  για  να  δώσουν την  τάξη  μεγέθους του  εκάστοτε  υλικού.  Ομοίως 
ενδεικτικές είναι  και  οι  αναφερόμενες  συνθέσεις  και  μπορούν να τροποποιηθούν,  προσφέροντας υλικά 
αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα  
γίνει από την υπηρεσία. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ
1. Κουρτίνες παραθύρων, διπλόφαρδες χρωματιστές, ραμμένες έτοιμες για τοποθέτηση σε 

μήκος και ύψος όσο το κάθε παράθυρο. Θα είναι από ύφασμα βαμβακερό, αδιαφανές

2. Μοκέτες επαγγελματικού τύπου με οικολογικό υπόστρωμα και μπούκλες πέλος. Θα είναι 
αντιστατική και θα φέρει παιδικές διακοσμήσεις για τους παιδικούς χώρους, ενώ για τους 
χώρους των μεγάλων θα έχουν καρό σχέδια. Με τα απαραίτητα στηρίγματα σκάλας

3. Τραπεζομάντιλα  υφασμάτινα  αλέκιαστα,  διαστάσεων  1,80Χ1,40m διακοσμημένα  με 
παραστάσεις. Θα είναι ανθεκτικά σε πολλαπλές χρήσεις.

4. Τραπεζομάντιλα  υφασμάτινα  αλέκιαστα,  διαστάσεων  1,50Χ0,90m.  διακοσμημένα  με 
παραστάσεις. Θα είναι ανθεκτικά σε πολλαπλές χρήσεις.

5. Σουπλά πλαστικά 

6. Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεμαχίων Μεγάλης αντοχής –απορροφητικότητας

7. Σετ πετσέτες – προσόψια των 3 τεμαχίων  Μεγάλης αντοχής –απορροφητικότητας.

8. Ποδιές βρεφών πλαστικές 

9. Ποδιές νηπίων πλαστικέs

10. Στρωματάκι ύπνου νηπίων με επένδυση από δερματίνη

11. Σεντόνια νηπίων με λάστιχο Από βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα σχέδια και χρώματα, με 
παιδικές  παραστάσεις,  να  είναι  οι  διαστάσεις  του  ανάλογες  με  το  βρεφικό  κρεβατάκι 
(διαστάσεις στρώματος βρεφικού κρεβατιού 136Χ68).

12. Μαξιλαροθήκες Από βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα σχέδια και  χρώματα, με παιδικές 
παραστάσεις

13. Μαξιλάρι νηπίων Κατάλληλο σε διαστάσεις και ποιότητα για βρέφη

14. Σαλιάρες με κορδόνι ή λάστιχο Πετσετέ με κορδόνι ή λάστιχο, βαμβακερές σε διάφορα 
σχέδια και χρώματα

15. Κουβέρτες ακρυλικές Σε διάφορα χρώματα διπλής όψης

16. Κουβέρτες πικέ Σε διάφορα χρώματα και σχέδια

17. Πάπλωμα  νηπίων  Σε  διάφορα  χρώματα  και  σχέδια  από  αρίστης  ποιότητας  υλικά 
κατάλληλο για βρέφη

Τα ανωτέρω θα  είναι  απολύτως  καινούρια  και  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  και  εξελιγμένης  κατασκευής, 
καθώς  επίσης  και  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου  και  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά Πακέτου Ε’: Εξοπλισμός κουζίνας

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν σήμανση CE. Οι αναφερόμενες 
κατωτέρω  διαστάσεις  είναι  ενδεικτικές  και  όχι  δεσμευτικές  και  αναφέρονται  για  να  δώσουν  την  τάξη  
μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να 
τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι  
χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜAXIA)

1. Μαχαίρια ψωμιού ανοξείδωτα 2

2. Σετ μαχαίρια κρέατος ανοξείδωτα των 7 τεμαχίων 1

3. Καλάθια φρούτων μεταλλικά INOX 2

4. Σετ μαχαίρια ΙΝΟΧ μικρά των 6 τεμαχίων 1

5.
Σετ κουτάλες ΙΝΟΧ των 6 τεμαχίων από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. Το σετ 
αποτελείται από: κουτάλα της σούπας, κουτάλα τρυπητή, σπάτουλα τρυπητή, 
κουτάλι σάλτσας πηρούνα, κουτάλι σερβιρίσματος και κρεμάστρα 6 γάντζων.

1

6. Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεμαχίων Οι διαστάσεις τους θα είναι Φ30Χ30 
(21 lt), Φ28Χ28 (17lt), Φ28Χ18 (11 lt), Φ24Χ11 (5,5lt), Φ20Χ10 (4lt). Θα συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα καπάκια

1

7. Χύτρα ταχύτητας  10lt με εύκολο άνοιγμα & κλείδωμα με το πάτημα ενός κουμπιού, 
σύστημα ασφαλείας, βαλβίδα πολλαπλών χρήσεων, μαγείρεμα στον ατμό με ανοξείδωτο 
καλάθι ατμού.

1

8. Ψωμιέρα αποθήκευσης ψωμιού που αποτελείται από καλάθι με καμπύλο ανοιγόμενο 
κάλυμμα. Το πλάτος της θα είναι 50cm.   1

9. Σουρωτήρι ζυμαρικών Φ36 ανοξείδωτο 1

10. Σετ μπολ μαγειρέματος ΙΝΟΧ των 4 τεμαχίων 1

11. Κανάτες νερού ανοξείδωτες των 1,5 λίτρων, με καπάκι 2

12. Σετ μπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεμαχίων  1

13. Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα 18/10 των 4 τεμαχίων με καπάκι. Οι διαστάσεις θα είναι 
50Χ40, 60Χ45, 40Χ30, 35Χ25 εκ. με βάθος 8 cm 1

14. Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεμαχίων διαστάσεων Φ22 έως Φ28 και βάθους 4 και 5cm 1

15. Τρίφτες τυριών - λαχανικών INOX 2

16. Σετ ανοιχτήρια INOX των 3 τεμαχίων 1

17. Σετ κούπες μελαμίνης των 6 τεμαχίων άθραυστα διακοσμημένα με παιδικές παραστάσεις 3
18.

Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεμαχίων πορσελάνης 1
19.

Πιάτο βαθύ άθραυστο μελαμίνης 20
20.

Μπολ παιδικό άθραυστο μελαμίνης 20
21.

Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης Θα αποτελείται από 6 γλυκού, 6 ρηχά και 6 βαθιά πιάτα 1
22.

Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεμ. 2
23.

Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης με παιδικές παραστάσεις 20
24.

Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτο 20
25.

Σετ κουτάλι - πιρούνι ανοξείδωτα 12 τεμ. μεγάλα και 12 τεμ. μικρά 1
26.

Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12
27.

Σκάλα αλουμινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 1



28.
Καλάθια άπλυτων ρούχων πλαστικά 1

29.
Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 2

30.
Κάδος σκουπιδιών πλαστικός των 50 λίτρων 2

31.
Καλάθια αχρήστων μικρά 4

32.

Μπιμπερό :Να είναι εύκολο στο γέμισμα και στο καθάρισμα, άνετο στο κράτημα με 
μοντέρνα ποικιλία χρωμάτων και με σαφείς υποδιαιρέσεις ώστε να διευκολύνουν τη 
σωστή δοσολογία του περιεχομένου. Όλα τα μέρη να είναι κατασκευασμένα από 
άθραυστα υλικά, κατάλληλα για τροφές, ανθεκτικά σε βρασμό μέχρι 100ο C. Να είναι 
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων

6

Τα ανωτέρω θα  είναι  απολύτως  καινούρια  και  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  και  εξελιγμένης  κατασκευής, 
καθώς  επίσης  και  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  τύπου  και  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 

Η  ενδεικτική  δαπάνη  της  προμήθειας  φθάνει  στο  ποσό  των  37.500,00  €  (τριάντα  επτά  χιλιάδων 
πεντακοσίων  Ευρώ),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

                          
                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                             Ρέθυμνο 14/12/2011
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Ρ.

                                                                   ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
              



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ:  37.500,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου.

ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Καρεκλάκια βρεφών 6 ΤΕΜ. 70,00 420,00
2 Ρηλάξ  βρεφικό 3 ΤΕΜ. 60,00 180,00
3 Μαξιλαράκι τετράγωνο 17 ΤΕΜ. 6,00 102,00
4 Βιβλιοθήκη ξύλινη 2,00Χ0,45Χ1,70 cm ύψος 2 ΤΕΜ. 400,00 800,00
5 Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσμένο αφρολέξ ανοιγόμενο 6 ΤΕΜ. 135,00 810,00
6 Κρεμάστρες ξύλινες 6 ΤΕΜ. 65,00 390,00
7 Παιχνιδοθήκη με 6 παιχνιδόκουτα 2 ΤΕΜ. 260,00 520,00
8 Παγκάκι – μπαουλάκι 4 ΤΕΜ. 125,00 500,00
9 Πίνακας εργασιών ξύλινος 2 ΤΕΜ. 150,00 300,00
10 Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 32 ΜΕΤΡΑ 20,00 640,00
11 Αλλαξιέρα βρεφών με συρταροθήκη, ξύλινη 1 ΤΕΜ. 370,00 370,00
12 Κρεβατάκια βρεφών από οξιά με στρώμα 6 ΤΕΜ. 230,00 1.380,00
13 Πάρκο βρεφικό 1 ΤΕΜ. 250,00 250,00
14 Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη 1 ΤΕΜ. 400,00 400,00
15 Τραπέζι κουζίνας από οξιά 160x80 cm 1 ΤΕΜ. 200,00 200,00
16 Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 ΤΕΜ. 45,00 180,00
17 Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασμάτινες 6 ΤΕΜ. 60,00 360,00
18 Βιβλιοθήκη Γραφείου 2 ΤΕΜ. 265,00 530,00
19 Καλόγερος μεταλλικός 2 ΤΕΜ. 40,00 80,00
20 Καναπές διθέσιος με δερματίνη 2 ΤΕΜ. 400,00 800,00
21 Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm 2 ΤΕΜ. 90,00 180,00
22 Έπιπλα τηλεόρασης – βίντεο από μελαμίνη 2 ΤΕΜ. 430,00 860,00
23 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 2 ΤΕΜ. 165,00 330,00
24 Φαρμακείο ξύλινο 1 ΤΕΜ. 74,00 74,00
25 Έπιπλο σύνθετο υλικού νηπίων 3 ΤΕΜ. 370,00 1.110,00
   ΣΥΝΟΛΟ 11.766,00 €
  ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 22,62 €
  ΣΥΝΟΛΟ 11.788,62 €
  ΦΠΑ 23% 2.711,38 €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.500,00 €
      

     



ΠΑΚΕΤΟ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Στεγνωτήριο ρούχων 1 ΤΕΜ. 550,00 550,00
2 Πρέσα σιδερώματος με ατμό 1 ΤΕΜ. 600,00 600,00
3 Τηλεόραση 42 ιντσών LCD 1 ΤΕΜ. 500,00 500,00
4 DVD player 1 ΤΕΜ. 100,00 100,00
5 Ηλεκτρική σκούπα 2 ΤΕΜ. 190,00 380,00
6 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 1 ΤΕΜ. 1.100,00 1.100,00
7 Επαγγελματική κουζίνα 1 ΤΕΜ. 2.190,00 2.190,00
8 Επαγγελματική φριτέζα 1 ΤΕΜ. 290,00 290,00
9 Πολυμίξερ 900W 1 ΤΕΜ. 330,00 330,00
10 Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W 1 ΤΕΜ. 50,00 50,00
11 Βραστήρας νερού 1 ΤΕΜ. 40,00 40,00
12 Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-CD player MP3 1 ΤΕΜ. 95,00 95,00
13 Αποστηρωτήρας μπιμπερό 6 θέσεων 1 ΤΕΜ. 90,00 90,00
   ΣΥΝΟΛΟ 6.315,00 €
  ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 26,46 €
  ΣΥΝΟΛΟ 6.341,46 €
  ΦΠΑ 23% 1.458,54 €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.800,00 €
      
      

ΠΑΚΕΤΟ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)

1 Καθρέπτης ασφαλείας με αναστημόμετρο 2 ΤΕΜ. 55,00 110,00
2 Γωνιά Ξυλουργού 1 ΤΕΜ. 120,00 120,00
3 Μουσική γωνιά 1 ΤΕΜ. 250,00 250,00
4 Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης 1 ΤΕΜ. 145,00 145,00
5 Τρόλεϊ με εξοπλισμό οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής 1 ΤΕΜ. 550,00 550,00

6 Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από 
πλάκες με διαστάσεις 100 Χ 100 cm και πάχος  4cm 20 ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 40,00 800,00

7 Hop Hop 4 ΤΕΜ. 20,00 80,00
8 Πάρκο δραστηριοτήτων βρεφικό 1 ΤΕΜ. 175,00 175,00
9 Ζωάκι περπατούρα 2 ΤΕΜ. 30,00 60,00
10 Βρεφικά παιχνίδια 4 ΤΕΜ. 30,00 120,00
11 Γιγαντότουβλα σε σάκκο 120 τεμ. 2 ΤΕΜ. 30,00 60,00
12 Σετ αυτοκινήτων 1 ΤΕΜ. 42,00 42,00
13 Τραμπάλα 4 ατόμων 1 ΤΕΜ. 300,00 300,00
14 Τραμπάλα αλογάκι 1 ΤΕΜ. 50,00 50,00
15 Αναρριχητής τούνελ και διπλή τσουλήθρα 1 ΤΕΜ. 380,00 380,00

16 Τραπεζάκι πικ νικ με δύο ενσωματωμένους ημικυκλικούς 
πάγκους 1 ΤΕΜ. 88,00 88,00

17 Κομμωτήριο και γραφείο 2 σε 1 1 ΤΕΜ. 58,00 58,00
18 Κουβαδάκια με τσουγκράνες και φτυαράκια 10 ΤΕΜ. 4,00 40,00
19 Καρότσι κηπουρού με 5 εργαλεία 4 ΤΕΜ. 20,00 80,00
20 Τρόλεϊ περιποίησης μωρού με 7 αξεσουάρ 1 ΤΕΜ. 30,00 30,00



21 Καρότσι με μπάρα ασφαλείας 2 ΤΕΜ. 22,00 44,00
22 Παιδικά βιβλία 50 ΤΕΜ. 13,00 650,00
23 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) 5 ΤΕΜ. 35,00 175,00
24 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) 6 ΤΕΜ. 18,00 108,00
25 Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου 3 ΤΕΜ. 22,00 66,00
26 Μαριονέτες 5 ΤΕΜ. 20,00 100,00
   ΣΥΝΟΛΟ 4.681,00 €
  ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 34,45 €
  ΣΥΝΟΛΟ 4.715,45 €
  ΦΠΑ 23% 1.084,55 €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.800,00 €
      
      
ΠΑΚΕΤΟ Δ: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)

1 Κουρτίνες παραθύρων 80 ΜΕΤΡΑ 20,00 1.600,00

2 Μοκέτες επαγγελματικού τύπου 100 Τ.Μ. 18,00 1.800,00

3 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,80Χ1,40m. 4 ΤΕΜ. 33,00 132,00

4 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,50Χ0,90m. 6 ΤΕΜ. 30,00 180,00

5 Σουπλά πλαστικά 25 ΤΕΜ. 4,50 112,50
6 Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεμαχίων 10 ΤΕΜ. 12,00 120,00
7 Σετ πετσέτες – προσόψια των 3 τεμαχίων 10 ΤΕΜ. 25,00 250,00
8 Ποδιές βρεφών πλαστικές 15 ΤΕΜ. 2,50 37,50
9 Ποδιές νηπίων πλαστικέs 15 ΤΕΜ. 5,00 75,00
10 Στρωματάκι ύπνου νηπίων με επένδυση από δερματίνη 4 ΤΕΜ. 45,00 180,00
11 Σεντόνια νηπίων με λάστιχο 15 ΤΕΜ. 25,00 375,00
12 Μαξιλαροθήκες 10 ΤΕΜ. 10,00 100,00
13 Μαξιλάρι νηπίων 10 ΤΕΜ. 15,00 150,00
14 Σαλιάρες με κορδόνι ή λάστιχο 20 ΤΕΜ. 3,00 60,00
15 Κουβέρτες ακρυλικές 10 ΤΕΜ. 25,00 250,00
16 Κουβέρτες πικέ 10 ΤΕΜ. 20,00 200,00
17 Πάπλωμα νηπίων 10 ΤΕΜ. 30,00 300,00
   ΣΥΝΟΛΟ 5.922,00 €
  ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 12,96 €
  ΣΥΝΟΛΟ 5.934,96 €
  ΦΠΑ 23% 1.365,04 €
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.300,00 €
      
      

ΠΑΚΕΤΟ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)

1 Μαχαίρια ψωμιού ανοξείδωτα 2 ΤΕΜ. 15,00 30,00

2 Σετ μαχαίρια κρέατος ανοξείδωτα των 7 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 45,00 45,00



3 Καλάθια φρούτων μεταλλικά INOX 2 ΤΕΜ. 13,00 26,00
4 Σετ μαχαίρια ΙΝΟΧ μικρά των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 20,00 20,00
5 Σετ κουτάλες ΙΝΟΧ των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 40,00 40,00
6 Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 150,00 150,00
7 Χύτρα ταχύτητας  10lt 1 ΤΕΜ. 160,00 160,00
8 Ψωμιέρα αποθήκευσης ψωμιού 1 ΤΕΜ. 90,00 90,00
9 Σουρωτήρι ζυμαρικών Φ36 ανοξείδωτο 1 ΤΕΜ. 24,00 24,00
10 Σετ μπολ μαγειρέματος ΙΝΟΧ των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 50,00 50,00
11 Κανάτες νερού ανοξείδωτες 2 ΤΕΜ. 20,00 40,00
12 Σετ μπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 20,00 20,00
13 Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεμ. με καπάκι 1 ΤΕΜ. 150,00 150,00
14 Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 80,00 80,00
15 Τρίφτες τυριών - λαχανικών INOX 2 ΤΕΜ. 13,00 26,00
16 Σετ ανοιχτήρια INOX των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ. 14,00 14,00
17 Σετ κούπες μελαμίνης των 6 τεμαχίων 3 ΤΕΜ. 30,00 90,00
18 Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεμαχίων πορσελάνης 1 ΤΕΜ. 14,00 14,00
19 Πιάτο βαθύ άθραυστο μελαμίνης 20 ΤΕΜ. 2,80 56,00
20 Μπολ παιδικό 20 ΤΕΜ. 2,10 42,00
21 Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 1 ΤΕΜ. 80,00 80,00
22 Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεμ. 2 ΤΕΜ. 15,00 30,00
23 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 20 ΤΕΜ. 4,00 80,00
24 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτο 20 ΤΕΜ. 0,60 12,00
25 Σετ κουτάλι - πιρούνι ανοξείδωτα 1 ΤΕΜ. 22,00 22,00
26 Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12 ΤΕΜ. 1,50 18,00
27 Σκάλα αλουμινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 1 ΤΕΜ. 53,00 53,00
28 Καλάθι άπλυτων ρούχων πλαστικό 1 ΤΕΜ. 32,00 32,00
29 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 2 ΤΕΜ. 25,00 50,00
30 Κάδος σκουπιδιών πλαστικός των 50 λίτρων 2 ΤΕΜ. 24,00 48,00
31 Καλάθια αχρήστων μικρά 4 ΤΕΜ. 10,00 40,00
32 Μπιμπερό 6 ΤΕΜ. 8,00 48,00
   ΣΥΝΟΛΟ 1.680,00 €
  ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 27,32 €
  ΣΥΝΟΛΟ 1.707,32 €
  ΦΠΑ 23% 392,68 €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.100,00 €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 11.788,62

2 ΠΑΚΕΤΟ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 6.341,46

3 ΠΑΚΕΤΟ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 4.715,45

4 ΠΑΚΕΤΟ Δ: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 5.934,96

5 ΠΑΚΕΤΟ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.707,32
   ΣΥΝΟΛΟ 30.487,81 €
  ΦΠΑ 23% 7.012,19 €

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 37.500,00 €



                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                             Ρέθυμνο 14/12/2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Ρ.

         
                                                                           ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

     



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                           
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛ:  37.500,00 €

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας
Η  παρούσα  συγγραφή  αφορά  την  προμήθεια  με  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  και  κριτήριο 

κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά, για τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου.

Άρθρο 2ο

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

1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

2. Το Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
3. Τον Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων»
4. Τον Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κατά το Στάδιο που προηγείται της Σύναψης Συμβάσεως 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 της ΕΟΚ»
5. Τις τροποποιητικές των ανωτέρω

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία
     Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

1.   Η διακήρυξη της Δημοπρασίας.
2. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 
3.  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4.  Η Τεχνική Έκθεση.
5.  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους 

όρους οι οποίοι θα καθοριστούν από τη Οικονομική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης.

Άρθρο 5ο

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα 

πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να 
μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 6ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης
Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος δεν θα 

υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μετά  από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί  μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 7ο

Σύμβαση
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας,  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του  αποτελέσματος  αυτής,  είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 



κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το  
αργότερο  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Στην 
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής
Αν  ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  την  σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου.

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ρεθύμνου και επιβάλλονται 
στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 9ο

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  καθορίζεται  σε  10%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της 

προμήθειας και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναγράφει ότι είναι και καλής λειτουργίας και θα έχει ισχύ 

ίση με το χρόνο εγγύησης προσαυξημένο κατά τρεις μήνες.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο και θα  

απευθύνεται προς το Δήμο.
Επιπλέον  η  Τράπεζα  θα  δηλώνει  στην  επιστολή  ότι  η  παρεχόμενη  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης 

ευρίσκεται  εντός  του  ανώτατου  ορίου  εγγύησης προς το  Δημόσιο και  τα Νομικά  Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου  και  ότι  οι  υποχρεώσεις  της  από  την  εγγύηση  λύονται  μόνο  με  την  επιστροφή  σ’  αυτήν  της 
εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε.

Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης  με  την  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  και  ισοδυναμεί  με  άρνηση  του  για  συνομολόγηση  και 
υπογραφή της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση του και την υπέρ του  
Δήμου κατάπτωση της για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας (και καλής λειτουργίας) επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά 
την οριστική παραλαβή των φωτιστικών από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 10ο 
Χρόνος εγγύησης

Ο  χρόνος  εγγύησης  μετά  την  πάροδο  του  οποίου  ενεργείται  η  οριστική  παραλαβή  των  υλικών, 
μετρούμενος  από την  ημερομηνία  προσωρινής  παραλαβής του,  θα  καθοριστεί  με  την  προσφορά των 
διαγωνιζομένων.

Άρθρο 11ο

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών,  μπορεί να 

επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 
35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 12ο

Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την 

παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής 
μπορεί  να  προτείνει  ή  την τέλεια  απόρριψη του παραλαμβανόμενου  είδους  ή  την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω 
προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την  
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο,  για τις ανάγκες και  τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για  την 
κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Όταν  περάσει  ο  συμβατικός  χρόνος  εγγύησης  ενεργείται  με  βάση  των  διατάξεων  της  11389/93 
Υπ.Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 13ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 
τέλεσης του διαγωνισμού.

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των υλικών.



Άρθρο 14ο 
Επίλυση διαφορών

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται  
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 15ο

Πλημμελής κατασκευή
Αν η κατασκευή των υλικών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα,  

ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τα  βελτιώσει  ή  να  τα  αντικαταστήσει  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις.

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 
μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των  
υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών.

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16ο

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής 

αξίας θα καταβληθεί μετά την προσωρινή παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια 
αρχή.

Άρθρο 17ο

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της 

σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
Ειδικώς  για  τα  εξαρτήματα  και  ανταλλακτικά  συνήθους  χρήσης  και  φθοράς  ο  προμηθευτής 

υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο.

Άρθρο 18ο 
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση  των  προσφορών.  Τα  προσφερόμενα  υλικά  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές.  Οι  προτεινόμενες  λύσεις  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις  
τεχνικές προδιαγραφές σε  βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται  και  δεν 
βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                    Ρέθυμνο 14/12/2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Ρ.

                            ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄: 
14.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Α’

Διεύθυνση προσφέροντος _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού ΕΠΙΠΛΩΝ που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : __________________________________________________________________

ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Καρεκλάκια βρεφών 6 ΤΕΜ.
2 Ρηλάξ  βρεφικό 3 ΤΕΜ.
3 Μαξιλαράκι τετράγωνο 17 ΤΕΜ.
4 Βιβλιοθήκη ξύλινη 2,00Χ0,45Χ1,70 cm ύψος 2 ΤΕΜ.
5 Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσμένο αφρολέξ ανοιγόμενο 6 ΤΕΜ.
6 Κρεμάστρες ξύλινες 6 ΤΕΜ.
7 Παιχνιδοθήκη με 6 παιχνιδόκουτα 2 ΤΕΜ.
8 Παγκάκι – μπαουλάκι 4 ΤΕΜ.
9 Πίνακας εργασιών ξύλινος 2 ΤΕΜ.
10 Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 32 ΜΕΤΡΑ
11 Αλλαξιέρα βρεφών με συρταροθήκη, ξύλινη 1 ΤΕΜ.
12 Κρεβατάκια βρεφών από οξιά με στρώμα 6 ΤΕΜ.
13 Πάρκο βρεφικό 1 ΤΕΜ.
14 Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη 1 ΤΕΜ.
15 Τραπέζι κουζίνας από οξιά 160x80 cm 1 ΤΕΜ.
16 Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 ΤΕΜ.
17 Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασμάτινες 6 ΤΕΜ.
18 Βιβλιοθήκη Γραφείου 2 ΤΕΜ.
19 Καλόγερος μεταλλικός 2 ΤΕΜ.
20 Καναπές διθέσιος με δερματίνη 2 ΤΕΜ.
21 Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm 2 ΤΕΜ.
22 Έπιπλα τηλεόρασης – βίντεο από μελαμίνη 2 ΤΕΜ.
23 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 2 ΤΕΜ.
24 Φαρμακείο ξύλινο 1 ΤΕΜ.
25 Έπιπλο σύνθετο υλικού νηπίων 3 ΤΕΜ.
   ΣΥΝΟΛΟ €
  ΦΠΑ 23% €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
      



Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Ρεθύμνου.
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σε _____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Ρέθυμνο _________________

Ο
 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

              



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄: 
7.800,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Β’

Διεύθυνση προσφέροντος _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ που 
θα απαιτηθεί για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του 
Δήμου Ρεθύμνου:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : __________________________________________________________________
Ρέθυμνο ______/_______/______

ΠΑΚΕΤΟ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Στεγνωτήριο ρούχων 1 ΤΕΜ.
2 Πρέσα σιδερώματος με ατμό 1 ΤΕΜ.
3 Τηλεόραση 42 ιντσών LCD 1 ΤΕΜ.
4 DVD player 1 ΤΕΜ.
5 Ηλεκτρική σκούπα 2 ΤΕΜ.
6 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 1 ΤΕΜ.
7 Επαγγελματική κουζίνα 1 ΤΕΜ.
8 Επαγγελματική φριτέζα 1 ΤΕΜ.
9 Πολυμίξερ 900W 1 ΤΕΜ.
10 Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W 1 ΤΕΜ.
11 Βραστήρας νερού 1 ΤΕΜ.
12 Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-CD player MP3 1 ΤΕΜ.
13 Αποστηρωτήρας μπιμπερό 6 θέσεων 1 ΤΕΜ.
   ΣΥΝΟΛΟ €
  ΦΠΑ 23% €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
      



Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Ρεθύμνου.
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σε _____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Ρέθυμνο _________________

Ο
                                                                        ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄: 
5.800,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Γ’

Διεύθυνση προσφέροντος _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ που θα απαιτηθεί για την λειτουργία 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : __________________________________________________________________

ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Καθρέπτης ασφαλείας με αναστημόμετρο 2 ΤΕΜ.
2 Γωνιά Ξυλουργού 1 ΤΕΜ.
3 Μουσική γωνιά 1 ΤΕΜ.
4 Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης 1 ΤΕΜ.
5 Τρόλεϊ με εξοπλισμό οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής 1 ΤΕΜ.

6 Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από 
πλάκες με διαστάσεις 100 Χ 100 cm και πάχος  4cm 20 ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ
7 Hop Hop 4 ΤΕΜ.
8 Πάρκο δραστηριοτήτων βρεφικό 1 ΤΕΜ.
9 Ζωάκι περπατούρα 2 ΤΕΜ.
10 Βρεφικά παιχνίδια 4 ΤΕΜ.
11 Γιγαντότουβλα σε σάκκο 120 τεμ. 2 ΤΕΜ.
12 Σετ αυτοκινήτων 1 ΤΕΜ.
13 Τραμπάλα 4 ατόμων 1 ΤΕΜ.
14 Τραμπάλα αλογάκι 1 ΤΕΜ.
15 Αναρριχητής τούνελ και διπλή τσουλήθρα 1 ΤΕΜ.

16 Τραπεζάκι πικ νικ με δύο ενσωματωμένους ημικυκλικούς 
πάγκους 1 ΤΕΜ.

17 Κομμωτήριο και γραφείο 2 σε 1 1 ΤΕΜ.
18 Κουβαδάκια με τσουγκράνες και φτυαράκια 10 ΤΕΜ.
19 Καρότσι κηπουρού με 5 εργαλεία 4 ΤΕΜ.
20 Τρόλεϊ περιποίησης μωρού με 7 αξεσουάρ 1 ΤΕΜ.
21 Καρότσι με μπάρα ασφαλείας 2 ΤΕΜ.
22 Παιδικά βιβλία 50 ΤΕΜ.
23 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) 5 ΤΕΜ.
24 Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) 6 ΤΕΜ.
25 Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου 3 ΤΕΜ.
26 Μαριονέτες 5 ΤΕΜ.
   ΣΥΝΟΛΟ €
  ΦΠΑ 23% €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
      



Ρέθυμνο ______/_______/______

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Ρεθύμνου.
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σε _____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Ρέθυμνο _________________

Ο
                                                                         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄: 
7.300,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Δ’

Διεύθυνση προσφέροντος _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Απαιτούμενη  δαπάνη  για  την  προμήθεια  ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ,  ΜΟΚΕΤΩΝ,  ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΕΥΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην 
Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : __________________________________________________________________
Ρέθυμνο ______/_______/______

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Ρεθύμνου.
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σε _____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

ΠΑΚΕΤΟ Δ: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Κουρτίνες παραθύρων 80 ΜΕΤΡΑ
2 Μοκέτες επαγγελματικού τύπου 100 Τ.Μ.

3 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,80Χ1,40m. 4 ΤΕΜ.

4 Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 
1,50Χ0,90m. 6 ΤΕΜ.

5 Σουπλά πλαστικά 25 ΤΕΜ.
6 Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεμαχίων 10 ΤΕΜ.
7 Σετ πετσέτες – προσόψια των 3 τεμαχίων 10 ΤΕΜ.
8 Ποδιές βρεφών πλαστικές 15 ΤΕΜ.
9 Ποδιές νηπίων πλαστικέs 15 ΤΕΜ.
10 Στρωματάκι ύπνου νηπίων με επένδυση από δερματίνη 4 ΤΕΜ.
11 Σεντόνια νηπίων με λάστιχο 15 ΤΕΜ.
12 Μαξιλαροθήκες 10 ΤΕΜ.
13 Μαξιλάρι νηπίων 10 ΤΕΜ.
14 Σαλιάρες με κορδόνι ή λάστιχο 20 ΤΕΜ.
15 Κουβέρτες ακρυλικές 10 ΤΕΜ.
16 Κουβέρτες πικέ 10 ΤΕΜ.
17 Πάπλωμα νηπίων 10 ΤΕΜ.
   ΣΥΝΟΛΟ €
  ΦΠΑ 23% €
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
      



Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Ρέθυμνο _________________

Ο
                                                         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ         
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 28584

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄: 
2.100,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Ε’

Διεύθυνση προσφέροντος _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



Απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού  που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

__________________________________________________________________
Ρέθυμνο ______/_______/______

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Ρεθύμνου.
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σε _____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

ΠΑΚΕΤΟ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€)
1 Μαχαίρια ψωμιού ανοξείδωτα 2 ΤΕΜ.
2 Σετ μαχαίρια κρέατος ανοξείδωτα των 7 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
3 Καλάθια φρούτων μεταλλικά INOX 2 ΤΕΜ.
4 Σετ μαχαίρια ΙΝΟΧ μικρά των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
5 Σετ κουτάλες ΙΝΟΧ των 6 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
6 Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
7 Χύτρα ταχύτητας  10lt 1 ΤΕΜ.
8 Ψωμιέρα αποθήκευσης ψωμιού 1 ΤΕΜ.
9 Σουρωτήρι ζυμαρικών Φ36 ανοξείδωτο 1 ΤΕΜ.
10 Σετ μπολ μαγειρέματος ΙΝΟΧ των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
11 Κανάτες νερού ανοξείδωτες 2 ΤΕΜ.
12 Σετ μπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
13 Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεμ. με καπάκι 1 ΤΕΜ.
14 Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
15 Τρίφτες τυριών - λαχανικών INOX 2 ΤΕΜ.
16 Σετ ανοιχτήρια INOX των 3 τεμαχίων 1 ΤΕΜ.
17 Σετ κούπες μελαμίνης των 6 τεμαχίων 3 ΤΕΜ.
18 Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεμαχίων πορσελάνης 1 ΤΕΜ.
19 Πιάτο βαθύ άθραυστο μελαμίνης 20 ΤΕΜ.
20 Μπολ παιδικό 20 ΤΕΜ.
21 Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 1 ΤΕΜ.
22 Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεμ. 2 ΤΕΜ.
23 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 20 ΤΕΜ.
24 Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτο 20 ΤΕΜ.
25 Σετ κουτάλι - πιρούνι ανοξείδωτα 1 ΤΕΜ.
26 Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12 ΤΕΜ.
27 Σκάλα αλουμινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 1 ΤΕΜ.
28 Καλάθι άπλυτων ρούχων πλαστικό 1 ΤΕΜ.
29 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 2 ΤΕΜ.
30 Κάδος σκουπιδιών πλαστικός των 50 λίτρων 2 ΤΕΜ.
31 Καλάθια αχρήστων μικρά 4 ΤΕΜ.
32 Μπιμπερό 6 ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ €
ΦΠΑ 23% €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
  



Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Ρέθυμνο _________________

Ο
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