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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΓΑΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑΣΣΙΚΗ                                ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ 
ΓΗΜΟ  ΓΛΤΦΑΓΑ                                     ΓΙΥΡΟΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ         ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΑΔΙ                
                                                                         ΣΟΤ ΑΡ.220 ΣΟΤ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α) 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ αλά νκάδα έρεη σο αθνινύζσο: 

ΟΜΑΓΑ Α΄: «ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & W.C. ΔΛΑΦΡΑ ΛΤΟΜΔΝΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ» 

CPV: 44211100-3 Αρθρωηά και θορηηά κηίρια 
 

 

α/α 

Περιγραθή Διδών Ομάδας Α΄: 

 «ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & W.C. ΔΛΑΦΡΑ 

ΛΤΟΜΔΝΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ» 

Ποζόηηηα Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Α1. Αίζνπζα ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο 9 ηεκάρηα 22.000,00 198.000,00 

 Α2. Χώξνο πγηεηλήο (wc) ειαθξάο ιπόκελεο 
πξνθαηαζθεπήο 

9 ηεκάρηα 14.000,00 126.000,00 

ΤΝΟΛΟ 324.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 77.760,00€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 401.760,00€ 

1. Οη ππό πξνκήζεηα ελλέα (9) κνλάδεο αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη νη αληίζηνηρνη (9) ρώξνη πγηεηλήο (W.C.) 

ειαθξηάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο (flat – pack) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνύλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο κε ηνλ πιήξε εμνπιηζκό (air condition, ζεξκνζίθσλα, εξκάξηα, ςπγείν, θνύξλν 

κηθξνθπκάησλ, θνπξηίλεο, είδε πγηεηλήο, θιπ), όπσο απηόο πεξηγξάθεηαη ζηα ηεύρε πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 
παξνύζα κειέηε θαζώο θαη ηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο Κη.Τπ.  Α.Δ. (αξ. απόθαζεο 273/11-

11-2010 ηεο 475ε πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ πξώελ Ο..Κ. Α.Δ.) 

2. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο – 

εγθαηάζηαζεο όισλ ησλ εηδώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ Νεπηαγσγείσλ κε ρξήζε νπνηνλδήπνηε θαηάιιεισλ 

ηερληθώλ κέζσλ/εμνπιηζκνύ/κεραλεκάησλ απαηηεζνύλ (π.ρ. ηειεζθνπηθόο γεξαλόο, γεξαλνθόξν όρεκα – 
παπαγάιν θ.ά.). 

3. Δπηπιένλ, ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζύληαμε ησλ αλαιπηηθώλ κειεηώλ ησλ 

κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ (ησλ κνλάδσλ ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο 
θαη ηεο βάζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα γηα ηελ έδξαζε ησλ κνλάδσλ απηώλ), ΜΔΛΔΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ (ΚΔΝΑΚ), ΗΥΟΜΟΝΧΗ, 

ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ, ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΤΚΣΙΚΧΝ 
ΦΟΡΣΙΧΝ, ΙΥΤΡΑ ΚΑΙ ΑΘΔΝΗ ΡΔΤΜΑΣΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ι.π.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο θαηά Νόκν 

κειεηεηέο κεραληθνύο ηεο Αλαδόρνπ εηαηξίαο. 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνύλ νη ρώξνη πνπ 

ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νηθίζθσλ, κε ηελ έθδνζε Έγθξηζεο Δξγαζηώλ 

Γόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο (ΔΔΓΜΚ). Από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο δηαηίζεληαη ηα 
ηνπνγξαθηθά ζθαξηθήκαηα θαη θσηνγξαθίεο ησλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 

5. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ηεο Α’ Οκάδαο πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ πξόδξνκσλ νηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ (θαζαηξέζεηο θαη λέεο θαηαζθεπέο - αλαδηακνξθώζεηο πεξηβάιινληνο ρώξνπ), ε θαηαζθεπή ηεο 

βάζεο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ έδξαζε ησλ αηζνπζώλ θαη ΗΛΜ εγθαηαζηάζεηο (θξεάηηα, αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θ.α.). 

6. Οη  ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή, θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο (Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ, θ.ι.π.), απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο 
Πξνκήζεηαο, σο ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ. 
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ΟΜΑΓΑ Β΄: «ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

CPV: 39150000-8 Γιάθοπα έπιπλα και εξοπλιζμόρ   

α/α 

Περιγραθή Διδών Ομάδας Β΄: 

  «ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

Ποζόηηηα Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Β1. Σξαπεδάθη νξζνγώλην 45 ηεκάρηα 120,00 5.400,00 

 Β2. Καξεθιάθη λεπίσλ αλαηνκηθό 180 ηεκάρηα 51,00 9.180,00 

Β3. Ραθηέξα - θπςέιε 18 ζέζεσλ 9 ηεκάρηα 420,00 3.780,00 

Β4. Σξόιεη γηα ραξηόληα θαη ζύλεξγα δσγξαθηθήο θαη 
ρεηξνηερλίαο 

9 ηεκάρηα 570,00 5.130,00 

Β5. πξηαξηέξα 21 ζέζεσλ 9 ηεκάρηα 700,00 6.300,00 

Β6. Παηρληδνζήθε κε 12 κεζαία πιαζηηθά θνπηηά 9 ηεκάρηα 365,00 3.285,00 

Β7. Μίλη μύιηλν θνπδηλάθη κε εμνπιηζκό 
Πεξηιακβάλνληαη: : α) πιήξεο ζεη ηνπιάρηζηνλ 100 
ηεκαρίσλ κε είδε θαγεηνύ, θαθέ, δαραξνπιαζηηθήο, 
θαηζαξόιεο, θ.η.ι., β) ζεη ηνπιάρηζηνλ 54 πιαζηηθώλ 
ηξνθίκσλ γηα δεκηνπξγία ηνζη, ζάληνπηηο θ.ι.π., γ) 
ζεη ηνπιάρηζηνλ 33 ηεκαρίσλ κίλη γιπθίζκαηα 

9 ηεκάρηα 370,00 3.330,00 

Β8. Μηθξό Μαλάβηθν. Πεξηιακβάλνληαη : α) 2 θαθάζηα κε 
θξνύηα θαη 2 θαθάζηα κε ιαραληθά β) πιαζηηθό 
θαιαζάθη super market κε δηπιή ρεηξνιαβή γ) 
ειεθηξνληθή ηακεηαθή κεραλή κε scanner, δπγαξηά 
θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο 

9 ηεκάρηα 333,00 2.997,00 

Β9. Πάγθνο καξαγθνύ κε δύν ζεη 
εξγαιείσλ/θαηαζθεπώλ. Πεξηιακβάλνληαη: α) ζεη 
από πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ θαη εμαξηεκάησλ 
καξαγθνύ (ι.ρ. ηξππάλη, πξηόλη, θαηζαβίδη, πέλζα, 
ζθπξί, βίδεο, παμηκάδηα, θ.ά.) ηνπιάρηζηνλ 15 
ηεκάρησλ θαη β) ζεη θαηαζθεπώλ ηνπιάρηζηνλ 79 
ηεκαρίσλ. 
 

9 ηεκάρηα 445,00 4.005,00 

 

Β10. Βηβιηνζήθε-αλαιόγην δαπέδνπ 9 ηεκάρηα 340,00 3.060,00 

Β11. Βηβιηνζήθε κε ληνπιάπηα θαη ξάθηα κε ξπζκηδόκελν 
ύςνο 

9 ηεκάρηα 500,00 4.500,00 

Β12. Δηαδέξα κνπζηθήο γσληάο κε ζεη ηνπιάρηζηνλ 20 
κνπζηθώλ νξγάλσλ 

9 ηεκάρηα 200,00 1.800,00 

Β13. Μίλη θνπθινζέαηξν κε εμνπιηζκό. 
Πεξηιακβάλνληαη:α) ζεη από 7 ζεαηξνθνύθιεο κε 
ζέκα ε θνθθηλνζθνπθίηζα & ηα ηξία γνπξνπλάθηα β) 
ζεη από 6 ζεαηξνθνύθιεο κε ζέκα νηθνγέλεηα γ) κία 
(1) μύιηλε νβάι βάζε-ζηάλη γηα θνύθιεο 
θνπθινζεάηξνπ 16 ζέζεσλ 

9 ηεκάρηα 96,00 864,00 

Β14. Καβαιέην δσγξαθηθήο δηπιήο όςεσο 9 ηεκάρηα 155,00 1.395,00 

Β15. Γύν (2) πίλαθεο: πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηώλ & 
πίλαθαο δηδαζθαιίαο καξθαδόξνπ. 

9 ηεκάρηα 170,00 1.530,00 

Β16. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (αίζνπζαο δηδαζθαιίαο) 18 ηεκάρηα 85,00 1.530,00 

Β17. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (ρώξνπ W.C.) 9 ηεκάρηα 50,00 450,00 
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α/α 

Περιγραθή Διδών ΟΜΑΓΑ Β΄  

«ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

Ποζόηηηα Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Β18. Φαξκαθείν 9 ηεκάρηα 96,00 864,00 

Β19. Γξαθείν Παηδαγσγνύ κε ελζσκαησκέλε 
ζπξηαξηέξα ηξηώλ (3) ζπξηαξηώλ 

9 ηεκάρηα 320,00 2.880,00 

Β20. Καξέθια παηδαγσγνύ 9 ηεκάρηα 80,00 720,00 

ΤΝΟΛΟ 63.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 15.120,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 78.120,00 

 
 
 
 
 
 
 

Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020  Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020 
Η ζπληάμαζα 

 
 
 

 
 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΟΤΡΟΤΓΗ 
ΣΔ Πνι. Μεραληθόο  

  

 
 

 
 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ - ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Η Πξντζηάκελε 
Γηεύζπλζεο Σ.Τ 

 
 

 
ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΓΑΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑΣΣΙΚΗ                                ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ 
ΓΗΜΟ  ΓΛΤΦΑΓΑ                                     ΓΙΥΡΟΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ         ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΑΔΙ         
                                                                         ΣΟΤ ΑΡ.220 ΣΟΤ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α) 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΓΑ Α΄: «ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & W.C. ΔΛΑΦΡΑ ΛΤΟΜΔΝΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ» 

CPV: 44211100-3 Απθπωηά και θοπηηά κηίπια 
 

Σεο εηαηξείαο ……………………..........……………………….…………… έδξα ..............................……………., 

νδόο.....……………………………..…….... αξηζκόο………....., Α.Φ.Μ…….……………, Γ.Ο.Τ……………..…..….., 

ηειέθσλν..…………………., fax ..………….…….. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο ρσξίο επηθύιαμε θαη 
ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο απηήο,  ππνβάιισ ηελ παξαθάησ πξνζθνξά θαη δειώλσ όηη ηα 
πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο: 

α/α 

Πεπιγπαθή Διδών Ομάδαρ Α΄: 

 «ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & W.C. ΔΛΑΦΡΑ 

ΛΤΟΜΔΝΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ» 

Ποζόηηηα Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδαρ 

(€) 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Α1. Αίζνπζα ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο 9 ηεκάρηα   

Α2. Υώξνο πγηεηλήο (wc) ειαθξάο ιπόκελεο 
πξνθαηαζθεπήο 

9 ηεκάρηα   

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (απιθμηηικώρ)  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  (Ολογπάθωρ) 

 

 
 

………….., …. / …… / 2020 
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 
 

 
(ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξνζθέξνληνο) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΓΑΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑΣΣΙΚΗ                                ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ 
ΓΗΜΟ  ΓΛΤΦΑΓΑ                                     ΓΙΥΡΟΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ         ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΑΔΙ 
                                                                         ΣΟΤ ΑΡ.220 ΣΟΤ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α) 
 

 

α/α 

Πεπιγπαθή Διδών Ομάδαρ Β΄ 

«ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

Ποζό-

ηηηα 
Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδαρ 

(€) 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Β1. Σξαπεδάθη νξζνγώλην 45 ηεκάρηα   

Β2. Καξεθιάθη λεπίσλ αλαηνκηθό 180 ηεκάρηα   

Β3. Ραθηέξα - θπςέιε 18 ζέζεσλ 9 ηεκάρηα   

Β4. Σξόιεη γηα ραξηόληα θαη ζύλεξγα δσγξαθηθήο θαη 
ρεηξνηερλίαο 

9 ηεκάρηα   

Β5. πξηαξηέξα 21 ζέζεσλ 9 ηεκάρηα   

Β6. Παηρληδνζήθε κε 12 κεζαία πιαζηηθά θνπηηά 9 ηεκάρηα   

Β7. Μίλη μύιηλν θνπδηλάθη κε εμνπιηζκό 

Πεξηιακβάλνληαη: α) πιήξεο ζεη ηνπιάρηζηνλ 100 ηεκαρίσλ 

κε είδε θαγεηνύ, θαθέ, δαραξνπιαζηηθήο, θαηζαξόιεο, 
θ.η.ι., β) ζεη ηνπιάρηζηνλ 54 πιαζηηθώλ ηξνθίκσλ γηα 

δεκηνπξγία ηνζη, ζάληνπηηο θ.ι.π., γ) ζεη ηνπιάρηζηνλ 33 
ηεκαρίσλ κίλη γιπθίζκαηα 

9 ηεκάρηα   

Β8. Μηθξό Μαλάβηθν. Πεξηιακβάλνληαη : α) 2 θαθάζηα κε 

θξνύηα θαη 2 θαθάζηα κε ιαραληθά β) πιαζηηθό θαιαζάθη 
super market κε δηπιή ρεηξνιαβή γ) ειεθηξνληθή ηακεηαθή 

κεραλή κε scanner, δπγαξηά θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο 

9 ηεκάρηα   

Β9. Πάγθνο καξαγθνύ κε δύν ζεη εξγαιείσλ/θαηαζθεπώλ. 
Πεξηιακβάλνληαη: α) ζεη από πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ θαη 

εμαξηεκάησλ καξαγθνύ (ι.ρ. ηξππάλη, πξηόλη, θαηζαβίδη, 
πέλζα, ζθπξί, βίδεο, παμηκάδηα, θ.ά.) ηνπιάρηζηνλ 15 

ηεκάρησλ θαη β) ζεη θαηαζθεπώλ ηνπιάρηζηνλ 79 ηεκαρίσλ. 

 

9 ηεκάρηα   

Β10. Βηβιηνζήθε-αλαιόγην δαπέδνπ 9 ηεκάρηα   

Β11. Βηβιηνζήθε κε ληνπιάπηα θαη ξάθηα κε ξπζκηδόκελν ύςνο 9 ηεκάρηα   

Β12. Δηαδέξα κνπζηθήο γσληάο κε ζεη ηνπιάρηζηνλ 20 κνπζηθώλ 

νξγάλσλ 

9 ηεκάρηα   

  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΓΑ Β΄: «ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

CPV: 39150000-8 Γιάθοπα έπιπλα και εξοπλιζμόρ  

Σεο εηαηξείαο ……………………..........……………………….…………… έδξα ..............................……………., 

νδόο.....……………………………..…….... αξηζκόο………....., Α.Φ.Μ…….……………, Γ.Ο.Τ……………..…..….., 

ηειέθσλν..…………………., fax ..………….…….. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο ρσξίο επηθύιαμε θαη 
ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο απηήο,  ππνβάιισ ηελ παξαθάησ πξνζθνξά θαη δειώλσ όηη ηα 
πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο: 



 6 

α/α 

Πεπιγπαθή Διδών Ομάδαρ Β΄ 

«ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

Ποζό-

ηηηα 
Μονάδα 

Σιμή 

Μονάδαρ 

(€) 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Β13. Μίλη θνπθινζέαηξν κε εμνπιηζκό. Πεξηιακβάλνληαη:α) ζεη 
από 7 ζεαηξνθνύθιεο κε ζέκα ε θνθθηλνζθνπθίηζα & ηα 

ηξία γνπξνπλάθηα β) ζεη από 6 ζεαηξνθνύθιεο κε ζέκα 

νηθνγέλεηα γ) κία (1) μύιηλε νβάι βάζε-ζηάλη γηα θνύθιεο 
θνπθινζεάηξνπ 16 ζέζεσλ 

9 ηεκάρηα   

Β14. Καβαιέην δσγξαθηθήο δηπιήο όςεσο 9 ηεκάρηα   

Β15. Γύν (2) πίλαθεο: πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηώλ & πίλαθαο 
δηδαζθαιίαο καξθαδόξνπ. 

9 ηεκάρηα   

Β16. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (αίζνπζαο δηδαζθαιίαο) 18 ηεκάρηα   

Β17. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (ρώξνπ W.C.) 9 ηεκάρηα   

Β18. Φαξκαθείν 9 ηεκάρηα   

Β19. Γξαθείν Παηδαγσγνύ κε ελζσκαησκέλε ζπξηαξηέξα ηξηώλ 
(3) ζπξηαξηώλ 

9 ηεκάρηα   

Β20. Καξέθια παηδαγσγνύ 9 ηεκάρηα   

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  (απιθμηηικώρ)  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  (Ολογπάθωρ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
………….., …. / …… / 2020 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
 

 

 
 

 
(ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξνζθέξνληνο) 
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