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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 a 3. 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: 
 
Ayres eszköz _ 
Megnevezés 

Eszköz leírás Kérdések 

Dobozgólyaláb Egy m anyag cs l és két fa 
zárólapból áll a test. Egy-egy kötél 
van belef zve, Mérete: 110-es PVC 
cs ; magasság: 12,5cm; a cs  két 
vége rétegelt lemezzel van lezárva 

Dobozgólyaláb kapható strapabíró 
anyagból is a kereskedelmi 

forgalomban. Ajánlatkér  elfogadja a 
anyag változatot is? 

 
Válasz:  
Az eljárás tárgya: Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése. A megjelölt terméket Ajánlatkér  nem 
tudja elfogadni egyenérték nek, mert az nem tartozik kifejezetten az Ayres terápiás készlet elemei 
közé. A jelenleg kereskedelmi forgalomban lév  m anyagból készült dobozgólyaláb m szaki 
paramétere (méret: 14*12 cm, nem rétegelt lemezzel lezárt) nem egyezik az ayres terápiás eszköz 
készlet keretében beszerezni kívánt doboz gólyaláb m szaki paramétereivel.  
 
2. Kérdés: 
 
Ayres eszköz _ 
Megnevezés 

Eszköz leírás Kérdések 

Függ  tányérhinta 10-
es kötéllel 

Kerek falap; melynek átmér je: 
34,5cm. Az eszköz közepén található 
10-es kötéllel rögzíthet . 

Elfogadnak kereskedelmi forgalomban 
lev  300mm-es étmér  tányérhintát 
is? 

 
Válasz:  
Az eljárás tárgya: Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése, ezért a megjelölt terméket az 
ajánlatkér nek nem áll módjában egyenérték nek elfogadni, mivel e megajánlott termék m szaki 
tartalma eltér a beszerezni kívánt termék m szaki leírásától.  
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3. Kérdés: 
 
Ayres eszköz _ 
Megnevezés 

Eszköz leírás Kérdések 

Függ  tányérhinta 14-
es kötéllel 

Kerek falap; melynek átmér je: 
34,5cm. Az eszköz közepén található 
14-es kötéllel rögzíthet . 

Elfogadnak kereskedelmi forgalomban 
lev  300mm-es étmér  tányérhintát 
is? 

 
Válasz:  
Az eljárás tárgya: Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése, ezért a megjelölt terméket az 
ajánlatkér nek nem áll módjában egyenérték nek elfogadni, mivel e megajánlott termék m szaki 
tartalma eltér a beszerezni kívánt termék m szaki leírásától.  
 
4. Kérdés: 
 
Ayres eszköz _ 
Megnevezés 

Eszköz leírás Kérdések 

Kötélhágcsó 
Magassága: 171 cm; szélessége 
36cm; rudak száma 6 db és szimpla. 
Anyaga fa, kötél 

Elfogadnak kereskedelmi forgalomban 
lev  320mm-es létrafokokból álló 
kötélhágcsót is? 

 
Válasz: 
A megajánlott termékr l nem derül ki, hogy milyen a magassága, szélessége, a lépcs fokok száma, ill. 
az anyaga. A megajánlott termék pontos leírásának hiányában ajánlatkér nek nem áll módjában 
elfogadni a megajánlott terméket. 
 
Fenti kiegészít  tájékoztatás valamennyi ajánlattev nek egyidej leg, közvetlenül megküldésre 
kerül. 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Vörös Katalin sk. 
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Ajánlatkér  megbízásából 
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