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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 4. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése. 
 
 
55. Kérdés: 
 

Az 5. rész vizes sporteszközök beszerzéséhez kapcsolódóan a következő kérdést kívánjuk feltenni 
kiíró felé. 
A vízi súlypontemelő a kiírásban megadott mérete nem adja meg a súlypontemelő mind a három 
méret irányát, de a megadott hossz méret az úszósportban szokásos edzőbója méretet meghaladja, 
kérjük erősítsék meg, hogy a sport standardoknak megfelelő 23x8x13 cm méretet megfelelőnek 
találják. 
 

 

Válasz:  
Ajánlatkérő a kiírásban szereplő és kereskedelmi forgalomban kapható 28 cm-es súlypontemelőt 
kívánja beszerezni. 
A megajánlani kért, kiírt 28 cm-es súlypontemelő  további szokásos méreteit tájékoztatásul  
közöljük:  28x13 cm, minimum szélesség: 7 cm 
A  fentiek szerint a 23x8x13 cm-es méret nem megfelelő. 
 
 
56. Kérdés: 
 
A vízi súlypontemelő anyagát kérjük pontosítani, mivel a polifoam általános megnevezés hab 
termékeknél, mely az anyag szerkezetére utal, de a súlypontemelő bóják esetében az EVA hab anyag 
az elterjedt, bőrbarát anyag, nem horzsolja a nedves bőrfelületet. Kérjük megerősíteni, hogy EVA 
hab anyagból kérik a bójákat szállítani.  
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Válasz:  
Megerősítjük, hogy az EVA habból készült termék elfogadható. 
 
57. Kérdés: 
A tartalom jegyzék tartalmazza az egyéb nyilatkozatok és dokumentumok résznél a következőt is: 
 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET RÉSZENKÉNT 

SZAKMAI AJÁNLAT (ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS RÉSZEKÉNT) 
 A kitöltött szerződés tervezet is legyen az ajánlat rész? 
 
Válasz: 
Az adásvételi szerződés részenkénti becsatolása csak a tartalomjegyzékben szerepel, sem az 

ajánlati felhívásban, sem a dokumentációban elhelyezett checklistben nem. 
Erre figyelemmel becsatolása nem kötelező. 
 
58. Kérdés: 
A szakmai ajánlathoz nem kaptunk Word dokumentumot. Ide elegendő a megfelelő rész excelből 

történő áthelyezése? 
 
Válasz: 
Ebben a közbeszerzésben a szakmai ajánlat az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
részletezett tulajdonságokkal rendelkező, a vonatkozó műszaki-szakmai szabványoknak és más 
előírásoknak is megfelelő megajánlott árukkal feltöltött árazott költségvetés. 
 
59. Kérdés: 
A műszaki illetve szakmai alkalmasságnál a következő szerepel: 
„A megajánlott áruk műszaki leírásban közölt vonatkozó szabványnak való megfelelése hitelt 
érdemlő igazolása részenként „ 
Ennél a résznél pontosan mire gondolnak a minőségi tanúsítványra?   

 
Válasz: 
A műszaki alkalmasság igazolási módjai az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában találhatók, a 
kérdés a tartalomjegyzékben található felsorolásra vonatkozik. 
A szabványnak való megfelelés – az adott terméktől függően -, minőségi tanúsítvánnyal, 
műbizonylattal, megfelelőségi nyilatkozattal igazolható hitelt érdemlően. 
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Ez a kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek egyidejűleg megküldésre 
kerül. 
 
 
   Budapest, 2015. július 1. 

 
 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
Dr. Miklós Katalin sk. 

ügyvéd 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
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