Válaszok a VEKOP-Bölcsőde építése Pomázon-eszközbeszerzés tárgyú pályázattal
kapcsolatosan feltett kérdésekre 2020.10.20.
Teljes lista
SSZ.
59.

MENNYISÉG
4

SPECIFIKÁCIÓ

75.

1

ATS-10SET mobil indukciós
hurokerősítő szett vagy azzal
egyenértékű, 1 db vevőegység,
1 db adóegység, hatótávolság
min. 50 m

SPECIFIKÁCIÓ

3.

MENNYISÉG
10

5.

10

jó a HOR Zrt. D 1816
Dantoy talicska PVC
MENTES MŰANYAG

7.

3 db!

intézményi felhasználásra
gyártott roller

SSZ.
1. Baba

MENNYISÉG
4 db nagy
4 db. fiú
4 db lány
4 db 26 cm
4 db. 26 cm

2 szerepjáték

összesen a négy csoportnak!

3 építők

4 szett

SPECIFIKÁCIÓ
45-50cm, hajas, ruhával
ruhával
ruhával
Puhatestű hajas, ruhával
puhatestű kopasz, helyette
lehet nemzetiségi baba is,
ruhával
Tartalma
12 db orvosi táska 4*3
4 db.élelmiszer szett
(zöldségek, gyümölcsök),
4 db főzőedény szett (lábas,
fazék, kanál stb. 7 elemből
összeállított)
8 db bevásárló kocsi, 4*2
4 db, vasalódeszka vasalóval
duplo, fakocka, óriás papír
kockák, óriás mágnes építő

mindkettő megfelel, a mérete
a lényeges, és ne legyen rajta
sok apró minta, hogy ne
legyen zavaró az egyébként
is színes játékokkal

Gyermekjárművek
SSZ.

nem ragaszkodunk a nyuszis
motorhoz, ugyan abban a
méretben jó más is, mérete:
ülésmagassága 25 cm és a
kormány magassága 39 cm
Lényeges, hogy az 1-1fél
éveseknek megfeleljen, mert
nekik a kismotor magas.

Fejlesztő játékok

4 logikai játékok
5 üreges

12
40

6 könyvek

60 db

7 közlekedési eszközök

12 db

8 mozgásfejlesztő eszközök
9 állatok

4 szett
4-4 szett

10 babakocsi

8 db esernyő babakocsi, és 4
db. fonott

12 bábok

10-10 db

13 hangszerek

4 szett

14 Montessori torony

16

15 készségfejlesztő eszközök

4db

4*3 féle különböző
pohársor, hordósor, kockasor,
vödrök, tálkák, kosarak
(gyűjtögetéshez,
soralkotáshoz)
vegyesen.30 leporelló, és 30
mesekönyv
nagyméretű kb.45 cm
különböző jármű (autó,
teherautó, tűzoltó, vonat) stb
különböző legyen a négy
házi állatok, vadállatok 10-10
darabos/szett anyaga fa vagy
műanyag
Esernyő babakocsi vásznas a
Fonott babakocsi, lehajtható
textil fedéllel
Mérete: 56 x 58 x 29 cm
Anyaga: Fonott vessző és textil
felnőtt kézre 10 gyerek kézre
10 db
5 db-s,Pl.tamburin, cintárnyér,
két rumbatök, triangulum, fa
blokk
Anyaga: fa és fém
igen, vegyes többféle méret és
típus 4-4-4-4
fűzős, kirakós,érintős
érzékelős, finom-motorikát
fejlesztő. anyaga lehet fa,
textil, műanyag,fém

Homokozó játékok módosított
Kérjük, homokozó játékok esetében ezt a táblát szíveskedjenek használni!
SSZ.
munkagép

MENNYISÉG
40 db

SPECIFIKÁCIÓ
homokozóba való munkagép,
autó kisméretű (10-15 cm),
műanyag

szita
homokozó forma

30 db
30 db

szita 14 cm
különböző homokozó
forma,

vödör

30 db

gereblye

30 db

lapát

40 db

pöttyös 11 cm-es labda
pöttyös 22 cm-es labda
Pöttyös labda 40 cm

20 db
20 db
10 db

vödör 13cm pvc mentes
műanyag
gereblye 21 cm pvc mentes
műanyag
lapát 24 cm pvc mentes
műanyag
11 cm
22 cm
40 cm

