
 

  

 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa  
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 

  

  

  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,  

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY  

KORRIGENDUM  

  

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti 
ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő 
bánásmód elvének, valamint a beszerzés 

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött 
határidők módosítására. 

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
AK17644  

Postai cím: 
Nádor utca 32.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1051  

Ország: 
Magyarország  



Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Dr. Kele Bernadett  

Telefon: 
+36 17951170  

E-mail:  
bernadett.kele@klik.gov.hu  

Fax: 
+36 17950744  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  

  

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA 

  

  

Ajánlatkér ő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) [x]  

  
  

Ajánlatkér ő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) [ ]  

  

  

  
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

  

II.1) MEGHATÁROZÁS 

  

  

  

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, „Komplex 



intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős 
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt 
keretében. Adásvételi szerződés.  

  
  

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége 

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték 
 
Kislabda, 100 gr-os 2880 db 
Kislabda, 120 gr-os 2880 db 
Medicinlabda 1 kg-os 1440 db 
Medicinlabda 5 kg-os 1440 db 
Ugráló labda 1728 db 
Tollaslabda szett 576 db 
"Gyors" tollas/tenisz háló 576 db 
Mobil ping-pong háló 576 db 
Csocsó/Asztali foci 576 db 
Ördög bot 1440 db 
Darts tábla, nyilak 288 db 
Sport poharak (12 db/szett) 5760 db 
 
2. rész: Mászófal 
 
Travers, boulder mászófal beszerzése és beszerelése 36 db  
2,5m x 6m- es méretben, fix rögzítéssel, a műszaki leírás szerinti tartozékokkal, 
feladatsorral, pedagógus képzőkönyvvel, és a pedagógus kiképzés biztosításával együtt, 
beépítve. 
 
3. rész: Torna eszközök 
 
Tornaszőnyeg 2304 db 
Tornapad 1152 db  
Zsámoly 2880 db 
Magasugró léc 288 db 
Magasugró mérce 576 db 
Dobbantó 288 db 
Egyensúlyozó korong 2304 db 
Step-pad 2880 db 
Mászókötél 864 db 
Mászórúd 864 db 
Bordásfal 864 db 
 
4. rész: Kültéri sportjátékok 



 
Streetball palánk 576 db 
Streetball állvány 576 db 
Ugróasztal (trambulin,védőháló, lépcső) 288 db 
Tipróka 2304 db 
Roller 2880 db 
Frizbi (3db/szett) 288 db 
Petanque (8 db/szett) 576 db 
 
5. rész: Vizes sporteszközök 
 
Vizi súlypontemelő 2880 db 
Úszódeszka 2880 db 
Vizi rúd összekötő csővel 
(készlet) 2880 db 
Pelota strandjáték (2 db/szett, labda) 576 db  

II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő 
információnak megfelelően)  

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 37400000-2    

További tárgy(ak) 37410000-5    

  37420000-8    

  37450000-7    

  37460000-0    
 

  

  

  
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

  

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

  

  

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)  

  



[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos 

[ ] Tárgyalásos 

[ ] Gyorsított tárgyalásos 

[ ] Versenypárbeszéd 

  

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

  

  

  

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben 
szereplő információnak  

megfelelően, adott esetben) 
  

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény 
esetén (ha ismert)  

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]  

OJS eSender [x]  

  

Bejelentkezés:  

Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 168872 (év és a dokumentum száma) 

  

  
  

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)  

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 094 - 168872 2015/05/16 (nap/hónap/év) 
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/13 (nap/hónap/év)  

  



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

  

  

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZ ŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon 
ki annyi kockát, amennyire szükség van)  

  

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [x]  

  
  

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOL ATOS 
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)  

  
  

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették. 

  

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

  

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére. 

  
  

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. 

  

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a 
javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig 
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)  

  
  

VI.3.1) Az ajánlatkérő 
által benyújtott eredeti 

  

A TED-en közzétett 
információk nem felelnek meg 
az ajánlatkérő által eredetileg 

  

Mindkett ő 



információ módosítása 

  

[x]  

  

megadottaknak. 

  

[ ]  

  

  

  

[ ]  
  

VI.3.2) Az eredeti 
hirdetményben 

  

  

  

  

[ ]  

  

  

A megfelelő pályázati 
dokumentációban 

(a további információkat lásd a 
megfelelő pályázati 
dokumentációban) 

  

[ ]  

  

Mindkett őben 

(a további 

információkat lásd a 
megfelelő pályázati 
dokumentációban) 

  

  

[x]  

  

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)  

A szöveg módosítandó része: A következő helyett: Helyesen: 

II.2.1.  2. rész: Mászófal 
Travers, boulder mászófal 
beszerzése és beszerelése 36 db 
2,5m x 6m- es méretben, fix 
rögzítéssel, a műszaki leírás 
szerinti tartozékokkal, 
feladatsorral, pedagógus 
képzőkönyvvel, és a pedagógus 
kiképzés 
biztosításával együtt, beépítve.  

2. rész: Mászófal 
Travers, boulder mászófal beszerzése és 
összeszerelése 36 db 
2,5m x 6m- es méretben, fix rögzítésre 
alkalmas kivitelezéssel, a műszaki leírás 
szerinti tartozékokkal, 
feladatsorral, pedagógus képzőkönyvvel, 
a dokumentációban megadott 36 helyre 
leszállítva.  

Részekre 
vonatkozó 
információk  

Rész száma: 2 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Mászófal beszerzése és 
beszerelése. 
2) Közös közbeszerzési 
szójegyzék (CPV) 

Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi 
szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Mászófal beszerzése és 
összeszerelése. 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék 
(CPV) 



37400000 
3) Mennyiség 
Travers, boulder mászófal 
beszerzése és beszerelése 
kézikönyvvel és 
kiképzéssel 36 db 
2,5m x 6m-.es méretben, fix 
rögzítéssel, a műszaki leírás 
szerinti tartozékokkal, 
feladatsorral, pedagógus 
képzőkönyvvel, és a pedagógus 
kiképzés 
biztosításával együtt, beépítve. 
4) A szerződés időtartamára 
vagy kezdetére/befejezésére 
vonatkozó 
különböző időpontok 
feltüntetése 
Kezdés 3.8.2015. Befejezés 
30.9.2015  

37400000 
3) Mennyiség 
Travers, boulder mászófal 
beszerzése és összeszerelése 
kézikönyvvel,36 db 
2,5m x 6m-.es méretben, fix 
rögzítésre alkalmas kivitelezéssel, a 
műszaki leírás szerinti 
tartozékokkal, 
feladatsorral, pedagógus 
képzőkönyvvel,a dokumentációban 
megadott 36 helyre leszállítva 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 14.8.2015. Befejezés 
30.9.2015  

Részekre 
vonatkozó 
információk  

Rész száma: 1 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Atlétikai, szabadidős labda és 
sportjáték beszerzése 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 3.8.2015  

Rész száma: 1 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Atlétikai, szabadidős labda és 
sportjáték beszerzése 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 14.8.2015  

Részekre 
vonatkozó 
információk  

Rész száma: 3 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Torna eszközök beszerzése 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 3.8.2015.  

Rész száma: 3 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Torna eszközök beszerzése 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 14.8.2015.  

Részekre 
vonatkozó 
információk  

Rész száma: 4 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Kültéri sportjátékok beszerzése. 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 3.8.2015.  

Rész száma: 4 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Kültéri sportjátékok beszerzése. 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 14.8.2015.  



Részekre 
vonatkozó 
információk  

Rész száma: 5 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Vizes sporteszközök beszerzése. 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 3.8.2015.  

Rész száma: 5 Elnevezés: 
Adásvételi szerződés 
1) Rövid meghatározás 
Vizes sporteszközök beszerzése. 
4) A szerződés időtartamára vagy 
kezdetére/befejezésére vonatkozó 
különböző időpontok feltüntetése 
Kezdés 14.8.2015.  

 

  

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)  

A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen: 

II.3. 
A szerződés időtartama vagy a 
befejezés határideje  

2015/08/03 
(nap/hónap/év)  

: (időpont )  

  

2015/08/14 
(nap/hónap/év)  

: (időpont ) 

IV.3.3. 
A dokumentáció beszerzésének 
határideje:  

2015/06/08 
(nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont )  

  

2015/07/02 
(nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont ) 

IV.3.4. 
Ajánlattételi vagy részvételi 
határidő:  

2015/06/08 
(nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont )  

  

2015/07/02 (nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont ) 

IV.3.8. 
Az ajánlatok felbontásának 
feltételei 
Dátum:  

2015/06/08 
(nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont )  

  

2015/07/02 (nap/hónap/év)  

11 : 00 (időpont ) 

 

  

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)  

  

A módosítandó szövegrész (adott esetben)  

Hivatalos név:  



Postai cím:  

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  Fax:  

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  
 

  

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)  

A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: 
 

  

  

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45.§(2) bek. alapján - hivatkozva a 45.§ (3) 
bek-ben és a (4) bek-ben foglaltakra is, 2015. június 2- án 2015. június 16- án 11 óráig 
meghosszabbította, mely tényről valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt egyidejűleg 
értesítette. 
Ezt követően - ugyancsak a fenti jogalapra hivatkozással, valamennyi érdeklődő 
gazdasági szereplő egyidejű értesítése mellett-, ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2015. 
június 11. napján 2015. június 30- án 11. óráig meghosszabbította. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt az annak alapját képező kiegészítő 
tájékoztatással egyidejűleg valamennyi érdeklődőnek egyidejűleg közvetlenül megküldi. 
A módosítás indoka: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során beérkezett kérdésekre 
tekintettel módosítja az ajánlati felhívás és a dokumentáció előírásait.  

  

  

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID ŐPONTJA:  (nap/hónap/év)  

  

  



 


