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E-mailen továbbítva! 
 
Tárgy: „Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú 
kiemelt projekthez kapcsolódóan.” tárgyú, 2015. augusztus 8-án 2015/S 152-279903 számon megjelent, 
a Kbt. Második rész 83. § (1) bekezdés szerint indított közbeszerzési eljárásban az 1. számú kiegészít  
tájékoztatás megküldése. 
 
 
Tisztelt Ajánlattev k! 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint ajánlatkér  a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. § (1) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indított „Ayres 
terápiás eszközkészlet beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt 
projekthez kapcsolódóan.” tárgyban.  
 
Az eljárásban beérkezett kiegészít  tájékoztatás kérésekre az ajánlatkér  az alábbi válaszokat adja: 
 
1. Kérdés: 
Szakmai álláspontunk szerint, a felhívásban szerepl , rendkívül nagy mennyiség  Ayres terápiás 
eszközök gyártása minimum 6 hónapot vesz igénybe. Nem lehetséges azokat 30 nap alatt 
leszállítani, ahogy a kiírásban szerepel. 
Kérem a tisztelt Ajánlatkér t, hogy módosítsa a szállítási szerz dést, a szállítási id t 180 napra. 
 
Válasz:  
Az ajánlatkér nek nem áll módjában az ajánlattételi felhívásban szerepl  30 napos szállítási határid t 
180 napra módosítani tekintettel a TÁMOP 3.1.4. B 13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekt 
zárására.  
 
2. Kérdés:  
Kérem a tisztelt Ajánlatkér t, hogy legyen lehet ség minimum 50% el leg biztosítására! 
A gyártási költségek ezen eszközök tekintetében igen magasak, a nagy mennyiség miatt szükséges 
lenne az el leg biztosítása. 
 
Válasz:  
Az ajánlatér nek nem áll módjában el leg biztosítására. 
 
3. Kérdés:  
Elvárás: 
M1) az eljárást megindítói felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik 
összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (mozgásfejlesztést célzó terápiás eszközök 
adásvételéb l vagy szállításából származó) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) szerz désszer en 
teljesített referenciával, amelyek összesített értéke eléri vagy meghaladja a nettó 46.500 000,- Ft-ot. 
A referencia akkor tekinthet  az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés id pontja, azaz az árubeszerzés teljesítésének a 
napja, erre az id szakra esik. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapot ajánlatkér  a Kbt. 37. §-ban rögzített határid -számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. 
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Kérem a tisztelt Ajánlatkér t, hogy a referencia összesített értékét módosítsák 10.000.000 Ft-ra, 
mivel ezek olyan speciális eszközök, mely eszközökb l nem volt az eredeti kiírásban elvárt 
mennyiség  értékesítés Magyarországon! 
 
Válasz:  
Ajánlatkér  valamennyi, a mozgásfejlesztést célzó terápiás eszközre vonatkozó referenciát elfogad. 
Ajánlatkér  így elfogadja különösen az olyan eszközök adásvételéb l származó referenciát, amely az 
alábbi fejlesztési területeken került teljesítésre: 

-  mozgásfejlesztést szolgáló sport-, és játék eszközök 
- érzékelést és észlelést fejleszt  sport-, és játék eszközök 
-  figyelem fejlesztésére irányuló sport-, és játék eszközök 
- finom motorikus képesség fejlesztésére irányuló sport-, és játék eszközök 
- szem-, kéz koordináció fejlesztését biztosító sport-, és játék eszközök 
- egyensúly fejlesztésre irányuló sporteszközök 
- tér-és forma érzékelés fejlesztését biztosító sport-, és játék eszközök 

 
Fenti kiegészít  tájékoztatás valamennyi ajánlattev nek egyidej leg, közvetlenül megküldésre 
kerül. 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 14. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Vörös Katalin sk. 
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Ajánlatkér  megbízásából 
 


		2015-08-14T12:51:09+0200




