
Sorszám Eszköz megnevezése Specifikáció Kérdés Válasz

55.
Falra szerelhető 

kosárlabda palánk

A szett tartalma: palánk, gyűrű és egy háló. Kompatibilis a fali rögzítő kerettel. 30 mm 

vastag nagy sűrűségű polietilén palánk. Deszka anyaga: acél, abroncs anyaga: acél

Sajnos nem egyértelmű az anyagok használata a 

specifikációban. Kérem szíveskedjenek pontosítani, hogy fából 

vagy acélból kérik az egyes elemeket.

Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 55. sorát 

módosítja

72. Tornapad 4m-es

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére 

szerelt léc alkalmassá teszi, hogy bordásfalfokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm 

magas. 4 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

73. Tornapad 4m-es

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére 

szerelt léc alkalmassá teszi, hogy bordásfalfokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm 

magas. 4 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

145. Tornapad 

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére 

szerelt léc alkalmassá teszi, hogy bordásfalfokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm 

magas. 2 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

272. Tornapad 4 méteres

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére 

szerelt léc alkalmassá teszi, hogy bordásfalfokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm 

magas. 4 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

273. Tornapad 3 méteres

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm 

magas. 3 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

274. Tornapad 2 méteres

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm 

magas. 2 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

280. Tornapad

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm 

magas. 2 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

292. tornapad

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm 

magas. 2 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Eljárás megnevezése: „Sportszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére Európai Uniós források felhasználásával” 

Megküldve: valamennyi ismert gazdasági szereplőnek e-mailen.

Tisztelt Cím!

Az Egri Tankerületi Központ az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre a Kbt. 56. §-ban és 114. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével ezúton adja meg a válaszait.



301. Tornapad

Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található 

műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől,karcolásoktól. A 

tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm 

magas. 2 m, tömör fenyőfa

Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa 

felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

82. Zsámoly
Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 

x 26 cm

Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető 

rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

83. Zsámoly
Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 

x 26 cm

Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető 

rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

146. Zsámoly
Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 

x 26 cm

Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető 

rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

281. Zsámoly
Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 

x 26 cm

Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető 

rétegelt lemezzel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

85. Tornaszőnyeg
Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászon), cipzáras levehető huzat 

szivacsbetéttel, kék színben.

Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

144. Tornaszőnyeg
Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászon), cipzáras levehető huzat 

szivacsbetéttel, kék színben.

Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

259. Tornaszőnyeg
Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászon), cipzáras levehető huzat 

szivacsbetéttel, kék színben.

Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

279. Tornaszőnyeg
Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászon), cipzáras levehető huzat 

szivacsbetéttel, kék színben.

Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

300. Tornaszőnyeg
Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászon), cipzáras levehető huzat 

szivacsbetéttel, kék színben.

Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

295. Ugródomb

Ugródomb - Erős PVC huzatban.

Színe: zöld

Méret: 400 x 140 x 40 cm 

Kötelező zöld színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető 

más színű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

90. Tornaszekrény 4 részes 4 részes tornaszekrény műbőr borítással. Rétegelt lemez oldalakkal
Kérem szíveskedjenek megadni pontosabb információkat, 

méreteket a termékről

Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 90. sorát 

módosítja

109. Focikapu összecsukható

Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok:

- Méret: 120x80cm

- Anyaga: poliamid

- 4 x 4 cm zártszelvény

- Összecsukható

- Háló: 8x8 rácssűrűség

Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, 

növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 

milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és 

zértszelvény(acél) is szerepel

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

összecsukkható kivitelő kapura kéri az ajánlatot.  A 

kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló 

anyaga: poliamid.  

164. Focikapu összecsukható

Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok:

- Méret: 120x80cm

- Anyaga: poliamid

- 4 x 4 cm zártszelvény

- Összecsukható

- Háló: 8x8 rácssűrűség

Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, 

növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 

milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és 

zértszelvény(acél) is szerepel

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

összecsukkható kivitelő kapura kéri az ajánlatot.  A 

kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló 

anyaga: poliamid.  

215. Focikapu összecsukható

Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok:

- Méret: 120x80cm

- Anyaga: poliamid

- 4 x 4 cm zártszelvény

- Összecsukható

- Háló: 8x8 rácssűrűség

Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, 

növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 

milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és 

zértszelvény(acél) is szerepel

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

összecsukkható kivitelő kapura kéri az ajánlatot.  A 

kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló 

anyaga: poliamid.  

123. Kézilabda készlet
Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 

1-es méretű, 2-es méretű

Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, 

vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

minősítésű termékre kéri az  ajánlatot



178. Kézilabda készlet
Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 

1-es méretű, 2-es méretű

Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, 

vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

minősítésű termékre kéri az  ajánlatot

229. Kézilabda készlet
Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 

1-es méretű, 2-es méretű

Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, 

vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

minősítésű termékre kéri az  ajánlatot

143. Tollaslabda

Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok:

- Szintetikus parafa fej

- Műanyag szoknya

- Sebesség: közepes

- Szín: sárga szoknya, fehér fej

- 6 db/cső

A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel 

egyenértékű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

249. Tollaslabda

Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok:

- Szintetikus parafa fej

- Műanyag szoknya

- Sebesség: közepes

- Szín: sárga szoknya, fehér fej

- 6 db/cső

A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel 

egyenértékű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

182. TRX

A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan 

bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, 

rugalmasság javításához.

A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel 

egyenértékű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

233. TRX

A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan 

bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, 

rugalmasság javításához.

A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel 

egyenértékű termékkel?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

207. Táncrúd Rúd átmérője: kb. 5 cm. Krómozott nemesacélból.
Kérjük a specifikáció pontosítását: a rúd hosszúságát, rögzítési 

módját

Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 207. sorát 

módosítja

264. Tollaslabda 

Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok:

- Szintetikus parafa fej

- Műanyag szoknya

- Sebesség: közepes

- Szín: sárga szoknya, fehér fej

- 6 db/cső

Lehet egyenértékű termékkel helyettesíteni?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

308. Tollasütő
Intézményi felhasználásra készült minőségi tollaslabdaütő. Acél fejének és acél 

nyelének köszönhetően az ütő rendkívül tartós. Hossza: 66 cm

Kérjük szíveskedjenek pontosítani a termék meghatározását. 

Milyen célra szeretnék használni: versenyhez, vagy 

gyakorláshoz?

Az ajánlatkérő olyan termékre kér ajánlatot adni, 

mely versenyhez megfelelő.

1. Kerékpár csomag
Kerékpár 26"-os, terep kerékpár,  kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, 

csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve

A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 

26" méretre?

Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 1. sorát 

módosítja

20. Kerékpár csomag gyerek
Kerékpár 26"-os, terep kerékpár,  kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, 

csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve

A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 

26" méretre?

Az ajánlatkérő női vázas kerékpárok leszállítását 

kéri

27. Kerékpár csomag
Kerékpár 26"-os, terep kerékpár,  kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, 

csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve

A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 

26" méretre?

Az ajánlatkérő fele-fele arányban kéri a kerékpárok 

leszállítását

31. Kerékpár csomag
Kerékpár 26"-os, terep kerékpár,  kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, 

csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve

A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 

26" méretre?

Az ajánlatkérő női vázas kerékpárok leszállítását 

kéri

49. Kerékpár
26 colos kerékpár teljes felszereltséggel. 18 sebességes váltó, világítás,sárvédők, 

csomagtartó,"V" fék elől-hátul

A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 

26" méretre?

Az ajánlatkérő fele-fele arányban kéri a kerékpárok 

leszállítását

6.
Kiegészítés a lábhajlító 

géphez
Kiegészítő súlyok 2db 10 kg-os, 2 db 5 kg-os. Anyaga: króm. Méret: 30 mm

Elfogadható-e gumírozott súlyzótárcsa a krómozott tárcsák 

helyett? A gumírozott tárcsák jobban óvják a padlót leeséskor.

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot



13. Hátgép

Erős vázszerkezetének és ergonómikus formatervezésének köszönhetően hatékonyan 

edzheti a hátát, erősítheti karját és akár több vállgyakorlatot is végezhet. Hosszúság: 145 

cm. Szélesség: 108 cm. Magasság: 208 cm. Súly: 34 kg. Maximális terhelhetőség: 120 

kg. Állítható lábszivacsokkal ellátott ülés

Elfogadható-e gumírozott súlyzótárcsa a krómozott tárcsák 

helyett? A gumírozott tárcsák jobban óvják a padlót leeséskor.

Ajánlatkérő nem tudja értelmezni a kérdést a 13. 

tételre vonatkozóan, de ha a 15. tételre gondol t. 

gazdasági szereplő, akkor a válasz az, hogy az 

ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú 

termékre kéri az ajánlatot

29. Mobil kosárlabda palánk

A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen 

vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabillá téve azt. A palánk 

magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. 

Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló 

palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet 

tartalmaz kosárlabdahálót is.

Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-

305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.
Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot

108. Mobil kosárpalánk

A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen 

vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabillá téve azt. A palánk 

magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. 

Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló 

palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet 

tartalmaz kosárlabdahálót is.

Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-

305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.
Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot

163. Mobil kosárpalánk

A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen 

vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabillá téve azt. A palánk 

magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. 

Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló 

palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet 

tartalmaz kosárlabdahálót is.

Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-

305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.
Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot

214. Mobil kosárpalánk

A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen 

vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabillá téve azt. A palánk 

magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. 

Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló 

palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet 

tartalmaz kosárlabdahálót is.

Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-

305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.
Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot

55.
Falra szerelhető 

kosárlabda palánk

A szett tartalma: palánk, gyűrű és egy háló. Kompatibilis a fali rögzítő kerettel. 30 mm 

vastag nagy sűrűségű polietilén palánk. Deszka anyaga: acél, abroncs anyaga: acél

Kérjük jelezzék, hogy a palánkhoz palánktartó fali konzol is 

szükséges-e? Amennyiben igen, szükséges-e a helyszínen 

felszerelni? Mit jelent az, hogy a deszka anyaga: acél és az 

abroncs anyaga: acél?  Kültéren vagy beltéren kívánják 

használni? Amennyiben szerelni kell, akár a fali konzolt, akár a 

palánkot, kérünk hozzá fotót és műszaki rajzot a falszerkezetről

Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 55. sorát 

módosítja

32. Kültéri ping-pong asztal

2**-os melamin műgyanta játéklap, 5 mm vastag

- 36 mm-es fém merevítő keret

- kompakt vázszerkezet 40 mm átmérőjű csőből

- rögzítési rendszer: nyitó/záró foganytúval

- mozgatás 4 db 128 mm-es dupla kerékkel történik, melyből mindegyik elforgó

- szintezhető lábak

- ütő- és labdatartóval

- képes összeszerelési útmutató és magyar nyelvű leírás

- kék asztal fehér vázzal. Méretek nyitott állapotban: 274 x 152,5 x 76 cm

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

40. Kültéri ping-pong asztal

1*-os melamin műgyanta játéklap, 4 mm vastag

- 36 mm-es fém merevítő keret

- automata vázszerkezet 25 mm vastag csőből

- rögzítési rendszer: kampókkal

- mozgatás 4 db dupla kerékkel történik, melyből 2 db elforgó

- biztonsági merevítő az asztallap alatt

- ütő- és labdatartóval

- képes összeszerelési útmutató és magyar nyelvű leírás; méretek nyitott állapotban: 274 

x 152,5 x 76 cm; súly: 54 kg

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését



47. Ping-pong asztal

Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag,  kompakt vázszerkezet 25 mm 

vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval,  mozgatás 4 db dupla kerékkel 

történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és 

labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

48. Ping-pong asztal

Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag,  kompakt vázszerkezet 25 mm 

vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval,  mozgatás 4 db dupla kerékkel 

történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és 

labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

111.
Összecsukható ping-

pongasztal és ütők

1*-os játéklap, 19 mm vastag

 - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből

 - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval

 - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság.

 - A mozgatás 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható.

 - Ütő- és labdatartóval és hálóval.                                                                                            

      -Méretek: 274x152,5x76 cm.                                                                                                 

        - Súly: 67 kg.                                                                                                                                

                 4 db ütővel

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

166.
Összecsukható ping-

pongasztal és ütők

1*-os játéklap, 19 mm vastag

 - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből

 - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval

 - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság.

 - A mozgatás 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható.

 - Ütő- és labdatartóval és hálóval.                                                                                        

  -Méretek: 274x152,5x76 cm.                                                                                                    

       - Súly: 67 kg.                                                                                                                              

              4 db ütővel

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

217.
Összecsukható ping-

pongasztal és ütők

1*-os játéklap, 19 mm vastag

 - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből

 - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval

 - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság.

 - A mozgatás 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható.

 - Ütő- és labdatartóval és hálóval.                                                                                        

  -Méretek: 274x152,5x76 cm.                                                                                                    

       - Súly: 67 kg.                                                                                                                                 

                 4 db ütővel

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

309. Ping-pong asztal

Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag,  kompakt vázszerkezet 25 mm 

vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval,  mozgatás 4 db dupla kerékkel 

történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és 

labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg

Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az 

nem a garancia feltétele?
Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok 

összeszerelését

127. TRX

A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan 

bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, 

rugalmasság javításához.

Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb 

minőségű terméke?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

182. TRX

A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan 

bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, 

rugalmasság javításához.

Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb 

minőségű terméke?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

233. TRX

A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan 

bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, 

rugalmasság javításához.

Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb 

minőségű terméke?

Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott 

típusú termékre kéri az ajánlatot. 

Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 

24. pontját.

228. Röplabda készlet
PU alapanyag, kézzel varrott röplabda. Kültéri és beltéri használatra. 15 db-os készlet. 

Méret: 5

Szükséges-e a palánk felszerelése? Amennyiben igen, és nem 

kívánnak új palánktartót beszerezni, úgy kérjük statikus 

szakvéleményét a meglévő állványról.

Ajánlatkérő nem tudja értelmezni a kérdést a 228. 

tétel vonatkozásában, de ha a 288. tételre gondol 

t. gazdasági szerelő, akkor a válasz az, hogy az 

ajánlatkérő nem kéri a palánk felszerelését, 

összeszerelését

289. Gyűrű
Normál méretű rugós kosárgyűrű és háló szett. A kosárgyűrű vastagsága 16 mm, 

átmérője 45 cm. Időjárásálló, jó minőségű hálóval

Szükséges-e a kosárgyűrű felszerelése? Amennyiben igen, úgy 

kérjük írják meg a jelenlegi állványon lévő furatok lyukközép 

távolságát.

Az ajánlatkérő nem kéri a kosárgyűrű felszerelését 

összeszerelését



290. Mászórúd Méret: 6 méteres. Anyaga: fa
Szükséges-e az mászórudat felakasztani? Amennyiben igen, 

fotót kérünk a rögzítő fülről.
Az ajánlatkérő nem kéri a mászórudat felakasztani

Labdák (futball, röp, 

kézi, fitball)

Beüzemelés alatt azt értik, hogy minden labdát felfújva kell 

átadni?

Az ajánlatkérő nem kéri a  labdákat felfújt 

állapotban szállítani.

Jelen tájékoztatás egyidejűleg, közvetlenül megküldésre kerül az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek.

Fentiek szíves tudomásul vételét köszönjük.

Budapest, 2018. március 8.

Tisztelettel:

Dr. Lánchidi Csaba

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00605
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