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1 E-mailen továbbítva! 
 
Tárgy: „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.” tárgyú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015. május 16-án 2015/S 094-168872 
számon megjelent, a Kbt. Második rész XII. fejezet 83. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szerint 
indított közbeszerzési eljárásban a 3. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése. 
 
 
52. Kérdés: 
 
  A 2015.06.17-én érkezett 2. számú kiegészítő tájékoztatás 44. kérdés-válaszban Ajánlatkérő FIG 

tanúsítvánnyal rendelkező dobbantót kér megajánlani. Kérjük, kerüljön elfogadásra a 
Magyarországon FIG előírások szerint gyártott verseny dobbantó is, amely gyártói nyilatkozattal 
rendelkezik. Ez a termék jelenleg is gyártásban van, torna szakosztályok és iskolák is egyaránt 
használják. A magyarországi gyártók nem rendelkeznek FIG tanúsítvánnyal, mert ez a termék 
jelentős/3-4 szeres ár/ áremelkedését vonná maga után. 

 
Válasz:  

  Ajánlatkérő elfogadja egyenértékűnek a Magyarországon FIG előírások szerint gyártott verseny 

dobbantót is, amennyiben rendelkezik erre vonatkozó gyártói nyilatkozattal (műbizonylat). 

 

53. Kérdés: 

 

1. Dobbantó 
FIG minősítéssel rendelkező dobbantót kizárólag klubok és a tornasportot magasabb szinten oktató 
intézmények szoktak vásárolni. Szeretném jelezni, hogy egy minősített versenydobbantó (FIG 
tanúsítvánnyal rendelkezik!) a háromszorosába kerül, mint egy minősítés nélküli változat. 
Ez minimum nettó 100.000 Ft plusz költséget jelent darabonként, 288 db esetében ez kb. 29 millió Ft. 
Kérem, jelezzék, hogy a minőség emelésével együtt a rendelkezésre álló forrást is emelik-e? 
Kérem, jelezzék, hogy az FIG előírás szerint gyártott, de tanúsítvány nélküli dobbantó 
egyenértékűnek elfogadható-e? 
Amennyiben nem, akkor jelezzék, hogy soft vagy hard rugózású dobbantót kívánnak-e beszerezni. 
 
Válasz:  

Ld. az 52. kérdésre adott választ. 
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2 54. Kérdés: 

 

2. Trambulin 
A trambulin a műszaki kiírás alapján akár 300 kg-ig terhelhető. Elfogadható-e egyenértékűnek olyan 
TÜV minősítéssel rendelkező trambulin, amelyik vékonyabb csövekkel rendelkezik, de teljesíti a 150 
kg-os teherbírású követelményt? 
 

Válasz: 

Igen. 

 
 
Ez a kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek egyidejűleg megküldésre 
kerül. 
 

 

   Budapest, 2015. június 24. 
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