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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 2. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése.

21. Kérdés:
Step-pad Anyaga: rétegelt lemez, méret: 70*40*18 cm
Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján egyenértékű terméknek tekinti a
műanyagból készült step-padot is.
Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a műanyag step-pad is a műszaki
specifikációban megadott méretekkel rendelkezzen. Amennyiben más méretet is elfogadnak,
kérjük Ajánlatkérő adja meg a %-os eltérést vagy a pontos méretet. Szükséges-e, hogy a pad
csúszásmentes borítással rendelkezzen?
Válasz:
Műanyag step-pad az alábbi megadott méretekkel rendelkezzen: min. 65*35*15 cm
Szükséges, hogy a pad csúszásmentes borítással rendelkezzen.
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
22. Kérdés:
Mászórúd 5 méteres, tömör fenyőfa. Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján
egyenértékű terméknek tekinti az alumíniumból készült mászórudat.
Ajánlatkérő a natúr vagy eloxált alumíniumból készült mászórudat fogadja el? Javasoljuk az
eloxált alumíniumból készült kerüljön elfogadásra, mert a natúr használat közben befeketíti a
használó kezét és ruházatát.
Válasz:
Amennyiben alumínium mászórudat kíván megajánlani, úgy kizárólag az eloxált alumíniumból
készült mászórudat tekintjük egyenértékű terméknek a kiírttal.
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
23. Kérdés:
Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatásban adott válasza alapján az Ajánlattételi
dokumentációban megadott 18 Tankerületbe kell a megrendelt árut leszállítani.
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Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a megadott címeket kamionnal
meg lehet-e közelíteni, illetve a Tankerületek biztosítani tudnak-e akkora helyet, hogy a
beérkező 2-300 m3 mennyiségű árut átvegyék és tárolják?
Válasz:
Ajánlatkérő biztosítja a kamionnal történő megközelíthetőséget, ill. átvételi és tárolási
lehetőséget.
24. Kérdés:
Mászókötél Anyaga: kenderkötél+fém bilincs; hossz: 6 m; vastagság: 32 mm
Magyarországon forgalomban lévő mászókötél az alábbi specifikációval rendelkezik:
kenderkötél, 32mm átmérő, a felfüggesztő részen 1,7mm vastag lemezből hajlított kötélszív, 10mm
átmérőjű oválkarika formájú felfüggesztővel, és ez bele fuxolva. Alsó részen, műbőr záró, zsugórcső
erősítéssel. Ajánlatkérő elfogadja ezzel a specifikációval a megajánlani kívánt eszközt?
Válasz:
Igen, amennyiben a hossza is azonos a kiírt mérettel.
25. Kérdés:
1.rész. Egyensúly fejlesztő eszközök:
A kiírásban szereplő "Békaláb Ugráló"
termék már egy a gyártó által kifuttatott termék.
Továbbiakban a gyár nem kívánja ezt a terméket előállítani így ez a
termék sem Magyarországon sem egyéb más országokból nem szerezhető be.
Kérem olyan helyettesítő termékre módosítani amely által
az adott részfeladat pályázhatóvá és később teljesíthetővé válik.
Válasz:
Ennek az eljárásnak nem tárgya egyensúlyfejlesztő eszközök beszerzése
26. Kérdés:
Az Ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. igazolási mód pontja szerint:
„Egy-egy referenciát az ajánlattevő részenként legfeljebb öt szerződéssel teljesítheti”.
Ugyanezen alkalmasság kapcsán az alkalmasság minimumkövetelményei részben a következő
szerepel: „M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya az (1, 3, 4, és
5. részben: sporteszközök adás-vételéből és/vagy szállításából, és/vagy az 1959. évi IV. törvény
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(régi Ptk.) szerinti szállítási szerződés teljesítéséből származó,- a 2. részben: mászófal
építéséből,beszereléséből és pedagógus kiképzésből származó) szerinti (átadás-átvétellel lezárt)
referenciával, amelynek értéke eléri vagy meghaladja
1./ az 1. rész vonatkozásában (Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték ) a nettó 30 000 000 HUF-ot;
2./ a 2. rész vonatkozásában (Mászófal beszerzése és beszerelése) a nettó 4 000 000 HUF-ot;
3./ a 3. rész vonatkozásában (Torna eszközök beszerzése) a nettó 60 000 000 HUF-ot;
4./ a 4. rész vonatkozásában (Kültéri sportjátékok beszerzése) a nettó 50 000 000 HUF-ot;
5./ az 5. rész vonatkozásában (Vizes sporteszközök beszerzése) a nettó 5 000 000 HUF-ot.”
Ajánlatkérő a június 4-én megküldött kiegészítő tájékoztatásban a fenti előírás kapcsán azt a
tájékoztatást adta, hogy „Természetesen a közbeszerzés tárgya részenként eltérő.”
Ajánlattevő értelmezése szerint az alkalmassági követelmény fenti rendelkezésében vastagon
kiemelt rész alapján az 1, 3, 4 és 5. rész közbeszerzési tárgya megegyezik, mivel Ajánlatkérő
mindegyik vonatkozásában sporteszközökre vonatkozó referenciát ír elő, viszont a kiegészítő
tájékoztatásban már más információt adott, mivel részenként eltérő közbeszerzési tárgyakat említ.
Kérjük Ajánlatkérőt, tisztázza, hogy az egyes részek kapcsán pontosan mit tekint a közbeszerzés
tárgyának, a fentiekre is tekintettel.
Válasz:
Nincs mit tisztázni, a kiírás teljesen egyértelmű: az egyes közbeszerzési részek tárgya eltér (pl.
mászófal beszerzése és szerelése, vizes sporteszközök beszerzése, stb.), azonban a szerződés
teljesítésére való alkalmasság igazolása körében az 1,3,4 és 5. részben a referenciát másként kell
és lehet igazolni, mint a 2. részben.
Az 1, 3, 4, és 5. részben: sporteszközök adás-vételéből és/vagy szállításából, és/vagy az 1959. évi
IV. törvény (régi Ptk.) szerinti szállítási szerződés teljesítéséből származó,míg a 2. részben mászófal építéséből,beszereléséből és pedagógus kiképzésből származó,
átadás-átvétellel lezárt, az egyes részekhez megjelölt összegű referenciával lehet igazolni.
27. Kérdés:
Az ajánlati felhívás III.2.1. pontja szerint teljes mennyiség a közbeszerzési eljárás 2. része
vonatkozásában „Travers, boulder mászófal beszerzése és beszerelése 36 db 2,5m x 6m- es méretben, fix
rögzítéssel, a műszaki leírás szerinti tartozékokkal, feladatsorral, pedagógus képzőkönyvvel, és a pedagógus
kiképzés biztosításával együtt, beépítve.” Az ajánlattételi dokumentáció teljes mennyiséget meghatározó
pontja szintén így rendelkezik, azonban a szintén ajánlattételi dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet nem tartalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része
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tekintetében beszerezni kívánt mászófalak beszerelésére vonatkozó szabályokat, továbbá a teljesítés
módjára vonatkozó előírások között sem található meg egyértelműen ajánlattevő feladata a 2. rész
tekintetében.
Tehát míg a szállítási feltételek részletesen meghatározásra kerültek, addig az ajánlattételi
dokumentációban előírt beszerelési feladatokra vonatkozóan nem kerültek részletszabályok kiírásra,
így az sem, hogy melyek a beszerelési munkák teljesítésének feltételei, módja, annak teljesítését ki és
milyen folyamat alapján igazolja.
Továbbá a 2015. június 3. napján kelt 1. számú kiegészítő tájékoztatás 6. pontja alapján
ajánlattevőnek csak az ajánlatételi dokumentációban meghatározott szállítási címekre kell szállítania
az adott termékeket, eszközöket, mely értelmezhető úgy, hogy annak alapján a közbeszerzési eljárás
2. része tekintetében szállítandó 36 db mászófalhoz szükséges eszközök szállítása is csak a 18 darab,
helyszínlistában feltüntetett intézménybe – adott megye megyeközponti tankerületébe – szükséges.
Fenti ellentmondás, illetve nem egyértelmű szabályozás alapján kérdésünk, hogy a mászófalak
beszerelése ajánlattevő feladatát képezik-e? Amennyiben igen, úgy további kérdésünk, hogy a
beszerelési munkák teljesítési határidejére is az ajánlati felhívásban és ajánlattételi
dokumentációban meghatározott 2015. szeptember 30. napi dátum vonatkozik-e. Amennyiben
fenti dátum a végső teljesítési határidő, úgy kérjük módosításának alapos átgondolását,
tekintettel arra, hogy a mászófalak – az ország 36 (jelen ponton ismeretlen) pontján történő –
beszereléséhez, esetleg jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 2. pontjában felvetett helyszíni
bejáráshoz, továbbá az ajánlati felhívásban előírt pedagógusképzéshez nem áll rendelkezésre
elegendő idő, álláspontunk szerint a feladat teljeskörű, felelős és szerződésszerű teljesítése a
jelenleg előírt időtartamban lehetetlen.
Válasz:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alábbi 36 iskola részére kíván mászófalakat
beszerezni.
INTÉZMÉNY

CÍM

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16.
Művészeti Iskola
(hrsz: '216')
Békéscsabai Szent László Utcai Általános
Iskola
Borsodi Általános Iskola
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Pilinszky János Általános Iskola
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MEGYE
Baranya

5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.
3780 Edelény, Borsodi út 150.

Békés
Borsod

6795 Bordány, Bem utca 1.

Csongrád

9082 Nyúl, Jókai utca 21.

Győr-MosonSopron
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Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre utca
69.

Győr-MosonSopron

Sütő András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
Szentgyörgyi István Általános Iskola
Iharosberényi Körzeti Általános Iskola
Taszári Körzeti Általános Iskola

3372 Kömlő, Fő út 18-20.
2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.
8725 Iharosberény, Hársfa utca 3.
7261 Taszár, Vörösmarty utca 4.

Heves
Nógrád
Somogy
Somogy

Lónyay Menyhért Általános Iskola
Olcsai- Kiss Zoltán Általános Iskola
Csóthi Géza Általános Iskola

4623 Tuzsér, Lónyai út 1. (hrsz: '673')
9900 Körmend, Thököly Imre utca 31.
8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Vas
Veszprém

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola

6078 Jakabszállás, Kun utca 2. (hrsz: '216')

Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
(hrsz: '6323/1')

Bács-Kiskun

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.

Baranya

5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.

Békés

3950 Sárospatak, Petőfi Sándor út 1.

Borsod

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános
Iskola
Békéssámsoni Általános Iskola
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola

5

Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6726 Szeged, Herke utca 5. (hrsz: '1848/54') Csongrád
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

7000 Sárbogárd, József Attila utca 14. (hrsz:
'552/2')
Fejér

Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14. Fejér
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola

4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1. (hrsz:
'3507/14')

Hajdú-Bihar

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.

Hajdú-Bihar

Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános
Iskola

3200 Gyöngyös, Kócsag utca 40. (hrsz:
'4051/12')

Heves

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola

5000 Szolnok, Széchenyi István körút 22.
(hrsz: '8869/33')

Jász-NagykunSzolnok

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018

6

MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tokodi Hegyeskő Általános Iskola

2531 Tokod, Béke utca 26. (hrsz:
'2905')

Komárom-Esztergom

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola

2800 Tatabánya, Dózsakert utca 17.

Komárom-Esztergom

Karancssági István Általános Iskola

3163 Karancsság, Kossuth út 27.
(hrsz: '184')

Nógrád

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

4965 Kölcse, Arany János utca 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
7030 Paks, Ifjúság útja 2.

Tolna
Tolna

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános
Iskola

9700 Szombathely, Bercsényi Miklós
utca 1.
Vas

Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola

8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos
utca 33. (hrsz: '28')

6

Lenti Arany János Általános Iskola és
8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.
Alapfokú Művészeti Iskola
(hrsz: '1183/15')
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 8900 Zalaegerszeg, Iskola utca 1.

Veszprém
Zala
Zala

Ajánlatkérő a fenti kérdések kapcsán a 2. rész tekintetében az ajánlati felhívás, a dokumentáció
és benn az adásvételi szerződéstervezet módosítása mellett döntött.
A 2 részben nyertes ajánlattevő feladata a módosított ajánlati felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott 36 db egyforma mászófal panelrendszer és tartozékai gyártása,
beszerzése, összeszerelése és leszállítása a 36 helyszínre.
A fenti feladatokra vonatkozó teljesítési határidő változatlan: 2015. szeptember 30.
Fentiek értelmében a Ptk. 5:15.§ szerinti alkotórészek tartós egyesítése, azaz a mászófalak
helyszínen történő beépítése, üzembe helyezése és az ezt követő kiképzés nem része a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésének.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzés befejezését követően önálló beszerzési eljárás keretében kívánja
megrendelni a kijelölt 36 iskolában a beépítést megelőző helyszíni szemle lefolytatását, a
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mászófalak végleges helyére történő beépítését, üzembe helyezését és a kijelölt pedagógusok
kiképzését.
Korrigendum, ajánlati felhívás,- és dokumentáció (beleértve szerződés-) módosítás.
28. Kérdés:
A tárgyi eljárás ajánlattételi dokumentációja részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet
IV.1. pontjában a teljesítés helyeként a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyszínek
kerültek megadásra, azonban a szerződéstervezet 1. számú (és egyetlen) melléklete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való
megfelelésről szóló nyilatkozat mintáját tartalmazza. Az ajánlattételi dokumentáció egy 18 helyszínt
tartalmazó szállítási címlistát tartalmaz, azonban tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része
vonatkozásában nem került megadásra, hogy a 36 darab mászófalat az ország mely intézményeiben
szükséges elhelyezni amennyiben szükséges (lsd. jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 1. pontja).
Fentiekben részletezett információ hiánya több okból megnehezíti az ajánlat felelősségteljes
elkészítését.
Egyrészt tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatok bírálati szempontjaként megadott
legelőnyösebb ajánlati ár meghatározásához – amelynek minden felmerülő költséget magában kell
foglalnia – ajánlattevő nem jut teljeskörű információhoz, hiszen az ajánlati ár kalkulációja során
figyelembe kell vennie, hogy a mászófalakat milyen településekre kell szállítani, illetve amennyiben
szükséges (lsd. jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 1. pontja) beszerelni.
Másrészt fontos szakmai kérdésként fogalmazódik meg, hogy ki garantálja, hogy a kiválasztott
intézmények mindegyikében megfelelőek a körülmények (így például meglévő falazat anyaga,
állapota, környezete) a mászófalak végleges és leginkább felelősségteljes falraszereléséhez.
Műszaki-szakmai szempontból elengedhetetlennek tartjuk a mászófalak helyszíneinek előzetes
vizsgálatát. Ezzel összefüggő kérdésünk, hogy amennyiben jelen kiegészítő tájékoztatás előző
pontjában részletezett ellentmondás tisztázásra kerül és az alapján ajánlattevő feladatát képezi a
mászófalak beszerelése is, úgy lehetőség van-e ajánlatkérő által megadott helyszínek,
intézmények előzetes helyszíni bejárására? Továbbá amennyiben igen, úgy a helyszínek bejárása
a teljesítés időtartamát felfüggeszti-e, tekintettel az ajánlati felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott szűk teljesítési határidőre.
Válasz:

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
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Ajánlatkérő önálló beszerzési eljárás keretében kívánja a beépítést megelőző helyszíni
szemléket, a mászófalak beépítését, üzembe helyezését és a pedagógusok oktatásának
megtartását megrendelni.
A külön beszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés ütemezése a következő lesz:
= az egyes iskolai helyszínek szakmai-technikai alkalmassága felmérésének határideje az
ajánlatkérő által javasolt 36 iskolában (helyszíni műszaki szemle): a szerződéskötést követő 40.
munkanap.
Ezen idő alatt valamennyi iskolát meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a mászófal
fogadására alkalmas falfelülettel rendelkezik-e. A felmérések eredményeit jegyzőkönyvbe kell
foglalni, mely a megfelelőség vagy annak hiánya műszaki okait és indokait is tartalmazza.
A helyszíni bejárás által igényelt időtartam jelen eljárásban a teljesítési véghatáridőre nem hat
ki, mivel a beszerzésünk tárgya 36 db egyforma mászófal panelrendszer beszerzése a
specifikációban megadott méretekkel és tartozékokkal, valamint kiegészítőkkel.
Korrigendum, ajánlati felhívás,- és dokumentáció (beleértve szerződés-) módosítás.
29. Kérdés:
Az ajánlattételi dokumentáció, a közbeszerzés 2. részére vonatkozó előírás alapján a mászófal
tartozékai között szerepel a biztonsági eséstompító szivacs, melynek további műszaki paramétere –
az ISO 1421:3000 szabványnak történő megfelelés követelményén túl – nem került meghatározásra.
A 2015. június 3. napján kelt kiegészítő tájékoztatás 19.5. pontjában feltüntetett kérdésre adott válasz
alapján az eséstompító szivacsnak 25 cm-nek kell lennie. A kérdés indoklásaként megadott
„magyarországi iskolákban 10 cm-nél vastagabb szokott lenni” ok nem lehet releváns, hiszen a
travers boulder mászófal nem képezi a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
szóló jegyzékben, 2. ISKOLA (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) II. HELYISÉGEK
BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI fejezetben szereplő sporteszközök részét, így
bármilyen analógia az ott alkalmazható szivacs vastagságokra tárgyi esetben téves, szakmailag sem
indokolt. A fejezet 51. pontjában szereplő „tornaszőnyeg” darabszáma került meghatározásra,
mérete nem. A mászófalak tartozékát képező eséstompító szivacs nem azonos a tornaszőnyeggel.
A 25 cm-es vastagság, mint kötelezően alkalmazandó feltétel sem az ajánlati felhívás, sem az
ajánlattételi dokumentáció egyetlen pontjában sem szerepel, kizárólag a kiegészítő tájékoztatást kérő
kérdésében került megadásra, konkretizálásra. Amennyiben bármely kiegészítő tájékoztatást kérő
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018
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érdeklődő kérdésében bármelyen számadatot megadva teszi fel kérdését, úgy azt milyen szakmai
alátámasztó indok alapján fogadják el? Szakmai és gyakorlati tapasztalatunk alapján a 25 cm
szivacsvastagság éppen a 2.5 m magas hasznos mászófelület alsó részére elhelyezett legfontosabb
mászólépéseket zárja ki az eredményes felhasználásból.
Továbbá az ajánlattételi dokumentáció vonatkozó része szerinti előírás, hogy több szivacs
elhelyezése esetén az egyes szivacsok egymáshoz legalább 5-7 cm széles tépőzárral kell
kapcsolódniuk. A szivacsok rögzítésére balesetvédelmi okokból, a lábak közé csúszása veszélye
miatt van szükség, azonban amennyiben 25 cm vastagságú szivacsok szükségesek, úgy a
meghatározott szélességű tépőzárak azokat nem tartják össze, funkcionalitásukat gyakorlatilag
elvesztik..
Ezek alapján kérdésünk, hogy fentiek alapján is indokolt-e a 25 cm vastagságú eséstompító
szivacs beszerzése?
Válasz:
Az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 19.5. pontjában adott válaszunkat visszavonjuk, helyébe az e
kérdésre adott válaszunk lép: az eséstompító szőnyeg kívánatos vastagsága 5-7 cm.
Dokumentáció kiegészítés ( módosítás)
30. Kérdés:
Az ajánlati felhívás II.2.1. és ajánlattételi dokumentáció 2. részre vonatkozó teljes mennyiségét
meghatározó rendelkezések alapján ajánlattevőnek vállalnia kell pedagógus kiképzést is, amely
képzés két alkalommal, alkalmanként 3 órában történik az egyes iskolák által kijelölt pedagógus
részére.
További részletszabályok hiányában kérdésünk, hogy mit jelent az alkalom kifejezés? Lehetőség
van-e egy napon megtartani a 2 alkalmas oktatást? Lehetőség van-e a kijelölt pedagógusok
oktatását összevontan, területi alapon történő csoportosításban végrehajtani? Ki (ajánlatkérő,
adott iskola vezetője vagy ajánlattevő), és milyen folyamat alapján határozza meg annak
időpontját? Továbbá a pedagógusok képzése vonatkozásában ki igazolja a feladat teljesítését?
Válasz:
A jelen módosítás következtében a kijelölt pedagógusok kiképzése e közbeszerzési eljárásnak
nem tárgya.
31. Kérdés:
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com
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Az ajánlati felhívás II.2.1. és ajánlattételi dokumentáció 2. részre vonatkozó teljes mennyiségét
meghatározó rendelkezések alapján ajánlattevőnek meghatározott tartalmú, mászófal használatára
vonatkozó kézikönyvet kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Kérdésünk, hogy ki részére kell ajánlattevőnek átadnia a kézikönyvet, és hány példányban? Ki
igazolja annak ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek való megfelelőségét?
Válasz:
A második rész tekintetében nyertes ajánlattevőnek összesen 36 db, nyomdai úton előállított
példányban és elektronikus formátumban (pl.CD) kell a felhasználási kézikönyvet
rendelkezésre bocsátania a jelen közbeszerzési eljárásban megjelölt iskolák számára.
Ajánlatkérő szerződésben vállalja, hogy a felhasználási kézikönyvet csak a mászófal kiépítéssel
rendelkező iskolák használják, az ajánlattevőnek pedig vállalnia kell a felhasználási jog
korlátozásmentes biztosítását mindaddig, amíg a mászófalat az iskola használja.
A szerződésszerű szakmai teljesítést az Ajánlatkérő által erre felkért, a pedagógusoktovábbképzése területén tapasztalattal rendelkező szakértő igazolja.
Dokumentáció módosítás (Adásvételi szerződés módosítása)
32. Kérdés:
4. rész. Streetball állvány
Az állványt össze kell-e szerelni a helyszínen, illetve kell-e telepíteni(betonozni)?
Válasz:
Nem kell, mert a kiszállítás helye nem egyezik meg a felhasználás helyével.
33. Kérdés:
2. rész. Mászófal
33.1. kérjük a leérkező szőnyeg méretét pontosan meghatározni
Válasz: 125 x 150 x 5-7 cm, ezek összeköthetőek
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
33.2. milyen sűrűségű legyen a szivacs a leérkező szőnyegben ?
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com
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Válasz: Az elvárt sűrűség 40 kg/m3
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
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33.3. mi legyen a borítása a leérkező szőnyegnek ? PVC ?
Válasz: tisztítható PVC
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
33.4. „átbújásra is alkalmas iránymutató eszköz(poliuretán tartó) Ez pontosan mi is ? Mi a feladata,
szerepe ?
Válasz: a mászófal tartozéka, habszivacs csík, ami a mászófalra a poliuretán tartóval rögzül.
A mászófalon a mászás irányát mutatja a feladatjegyzékben az egyes feladatok által előírtaknak
megfelelően.
34. Kérdés:
Elfogadható-e a kiírás 4. részében található streetball palánk esetében a 800x1200 mm-es méret?
Válasz:
A streetball palánk esetében min. 800 x min. 1200 mm-es méret elfogadható.
Dokumentációmódosítás.

1. rész

35.
Kérdés

36.
Kérdés

Atlétikai,
szabadidős labda
és sportjáték
Medicinlabda
(1kg)

Medicinlabda
(5kg)

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

Műszaki specifikáció
Anyaga: marhabőr, textil
alábéleléssel; töltőanyag:
textil, vatelin, homok; fonal:
sodrott, waxolt többágú
perlon
Anyaga: marhabőr, textil
alábéleléssel; töltőanyag:
textil, vatelin, homok; fonal:
sodrott, waxolt többágú
perlon

Kérdés

Válasz

Megajánlható-e vízzel
töltött műanyag
medicinlabda?

NEM

Megajánlható-e vízzel
töltött műanyag
medicinlabda?

NEM

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
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Ugráló labda

Anyaga: PVC, átmérő: 45-55
cm, terhelhetőség: 120 kg

Kérjük megadni, hogy
45 cm vagy 55 cm
labdát kérnek
szállítani?
Amennyiben vegyesen
kérik, kérjük megadnia
méretek szerinti
darabszámot?

10 db ütő, 10 db labda, 5 db
tok

Kérjük megadni az ütő
anyagát? Jól
értelmezzük, hogy 2 db
ütő, 2 db labda, 1 db
tok a szett tartalma?

37.
Kérdés

Tollaslabda szett
38.
Kérdés

"Gyors"
tollas/tenisz háló

Műanyag, max. 5 kg

Mobil ping-pong
háló

2 méter hosszú,
tekercselhető, csatokkal
rögzíthető textil pánt a
szállításhoz

39.
Kérdés

40.
Kérdés
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

A MEGADOTT12
PARAMÉTEREK
KÖZÖTT MINIMUM 45
CM MAXIMUM 55 CM
ÁTMÉRŐJŰ MÉRETBŐL
KÉRJÜK
MEGAJÁNLANI A
TELJES KÉRT
MENNYISÉGET. A
megadott
mérettartományon belül
valamennyi ugráló labdát
egyenértékűnek fogadja
el az Ajánlatkérő.
AZ ÜTŐ TARTÓS
HASZNÁLATRA
ALKALMAS
ANYAGBÓL KÉSZÜLT
LEGYEN.
IGEN, jól értelmezik a
szett tartalmát.

Kérjük a termékről
további információ
megadását? TudnánakGYÁRTÓ/TÍPUS A
e gyártót , típust
VERSENYKORLÁTOZÁS
megadni az igényszint
MIATT NEM
meghatározására?Csak
MEGADHATÓ. A
megadott szett mobil,
hálót kérnek szállítani
MELYNEK TARTÓ
vagy tollaslabda hálót
SZERKEZETTEL
TELJES,
tartó szerkezettel? A
MAX. SÚLYA 5 KG
háló és tartószerkezet
súlya nem lehet több 5
kg-nál?
Kérjük a termékről
HÁLÓ ANYAGA:
további információ
TEXTIL. KELL
megadását ? Milyen
SZORÍTÓT
anyagból kérik a hálót
SZÁLLÍTANI.
GYÁRTÓ/TÍPUS A
pamut vagy fém/textil
VERSENYKORLÁTOZÁS
? Kell-e szorítót
MIATT NEM
szállítani a hálóhoz?
MEGADHATÓ.
Tudnának-e gyártót ,
1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018

13

MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA
típust megadni az
igényszint
meghatározására?

Csocsó/Asztalifoci
41.
Kérdés

Ördög bot

Méretek: 121*61*80 cm, 15
mm vastag MDF test, súly:
22 kg, min. 2 labda

Fa alapú, gumiszalag
borítású

42. 1-2.
Kérdés
2. rész

Megajánlható-e a
csocsó 12 mm vastag
MDF oldallal?
Kérjük tisztelt
Ajánlatkérőt
tájékoztasson, hogy az
ördögbothoz
forgatópálcát is kérnek,
amennyiben igen,
akkor egy szett 3
darabból áll?
Elfogadnak-e
üvegszálas botot gumi
spirál bevonattal és fa
vezetőket gumi
bevonattal? Az
üvegszál nem törik el,
így alkalmas olyan
trükkökre is amikor a
botot magasra dobjuk
vagy belerúgunk.

Dokumentáció13
kiegészítése (módosítás)

NEM

IGEN, A
FORGATÓPÁLCA A
SZETT TARTOZÉKA
Dokumentáció
kiegészítése (módosítás)

ELFOGADJUK
EGYENÉRTÉKŰNEK

Mászófal

Mászófal

43.
Kérdés
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

Travers, boulder mászófal
beszerzése és beszerelése
2,5x 6 m-es méretben, fix
rögzítéssel, műszaki leírás
szerinti tartozékokkal

Kérjük pontosítsa a 150
db mászófogás
paraméterét. Kérjük
A MÁSZÓFOGÁSOKAT
határozza meg a
A KÜLÖNBÖZŐ
legkisebbtől a
MÉRETEKBEN
legnagyobb fogásokig
ARÁNYOSAN
a méretet XS-XXL
ELOSZTVA KÉRJÜK
skálán, illetve
MEGAJÁNLANI.
pontosan határozza
meg, mely méretből
hány fogással kíván
1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
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számolni.

3. rész

Torna eszközök

Dobbantó

Verseny, párnázott,
filcborítású ugrófelülettel,
fémrugóval

Step-pad

Anyaga: rétegelt lemez,
méret: 70*40*18 cm

44.
Kérdés

45.
Kérdés
4. rész
46.
Kérdés

14

A dobbantó esetében
mint értenek a
"verseny"
megnevezésen ?
A terméknek
rendelkezni kell FIG
A leszállított terméknek
tanúsítvánnyal vagy FIG TANUSÍTVÁNNYAL
elég egy Gyártói
KELL RENDELKEZNIE
Dokumentáció
Minőségi Bizonyítvány
kiegészítése (módosítás)
amiben a gyártó
lenyilatkozza a
minőségi
megfelelőséget és a
használhatósági
szintet?
Elfogadnak-e más
ELFOGADJUK A
méretű step padot?
MŰANYAG PADOT
Amennyiben
EGYENÉRTÉKŰ
műanyagból is
TERMÉKKÉNT,
elfogadják a padot
ÁLLÍTHATÓ
akkor az milyen
MAGASSÁGÚNAK
KELL LENNIE,
méretű legyen?
LD. A 21. KÉRDÉSRE
Elfogadható-e a 75*40
ADOTT VÁLASZT IS.
cm pad ? Állítható
Dokumentáció
magasságúnak kell-e
kiegészítése (módosítás)
lennie a padnak?

Kültéri
sportjátékok
Streetball palánk

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

Anyaga: üvegszál; méret:
900x1200 mm; erősítő
betéttel, festve,

Ilyen mennyiségű
palánk gyártási ideje
meghaladja a
1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018
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tüzihorganyzott
kosárgyűrűvel, lánchálóval

Streetball állvány

rendelkezésre álló időt,
lehet-e 45 napnál
hosszabb minimum 60
napos teljesítési
határidőt vállalni?
A terméket 288
helyszinre vagy a 19
tankerületi központba
kell szállítani?
Amennyiben 19
központi címre , akkor
ekkora a területet
biztosítanak az áru
átvételére? Mekkora
szállító autót tudnak
fogadni a területi
központok?

Lebetonozható kivitel;
benyúlás: 1,2 m;
tüzihorganyzott

47.
Kérdés

Ugróasztal
(trambulin,
védőháló, lépcső)

48.
Kérdés
Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

Trambulin+védőháló+lépcső,
megerősített horganyzott
szerkezet, széles lábazat,
terhelhetőség: 150 kg

A kiegészítő
tájékoztatóban kapott
válasz nem tartalmaz
a lépcsőre technikai
adatot, amennyiben
kell lépcsőt szállítani
kérjük adjanak róla
több információt?
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A TERMÉKET A 18
TANKERÜLETI
KÖZPONTBA KELL
SZÁLLÍTANI.
AZ ÁTVÉTEL ÉS A
RAKTÁROZÁS
AJÁNLATKÉRŐ
FELADATA ÉS LD. A 23
KÉRDÉSRE ADOTT
VÁLASZT IS.
A trambulin technikai
adatai (minimum) az 1.
számú kiegészítő
tájékoztatás szerint:
- Átmérő: 390 cm
- Magasság: 75 cm
- Teherbírás: 150 kg
- Keretcső átmérő: 45 mm
- Lábcső átmérő: 38 mm
- Hálótartó cső átmérő: 42
mm
- W alakú láb: 4 db
- Matrac: propilén
(bármilyen szín)
- Rugó: 80
- Védőhálóval
A lépcső: méreteiben és
teherbírása
szempontjából a
megajánlani kívánt
magasságú és
terhelhetőségű
trambulinhoz illő lépcső
(trambulin kiegészítő)

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018

16

MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

49.
Kérdés

Tipróka

Roller

Összecsukható, karbon acél
csapággyal ellátott, TÜV
minősítéssel, méretei:
715*335*892 mm, PU 200
mm-es kerekek, 100 kg-os
teherbírás

Frizbi (3db/szett)

Műanyag, max. 0,5 kg,
normál méret

Petanque (8
db/szett)

Krómozott acél, huzatban
történő csomagolás

50.
Kérdés

50.
Kérdés
50.
Kérdés

50.
Kérdés

Szállítási
helyszínek

Szállítás módja
50.
Kérdés

51.

Duplaroller, fém tengely,
műanyag pedál

Tiprókához kell-e
kapaszkodó?

Dokumentáció16
kiegészítése (módosítás)
IGEN, SZÜKSÉGES.
Dokumentáció
kiegészítése (módosítás)

Elfogadnak-e
875*340*1000 mm
NEM FOGADUNK EL.
méretű összecsukható
KIZÁRÓLAG TÜV,
karbonacél csapággyal
VAGY AZZAL
EGYENÉRTÉKŰ
ellátott rollert?
MINŐSÍTÉST
Elfogadnak-e EN 14619
FOGADUNK EL.
szabványnak megfelelő
CE minősítésű rollert?
22-26 cm között
bármilyen méret
IGEN, MEGFELEL A
megfelel? Jól
MÉRET.
értelmezzük, hogy
IGEN, 864 DB
288*3 db terméket
SZÜKSÉGES.
A KISZERELÉS MEGYEI
kérnek szállítani?
BONTÁSBAN
Leszállítható 864 db
SZÜKSÉGES.
dobozba, zsákba
kiszerelve?
Elfogadható textil
IGEN
huzat?
Kérjük megerősíteni,
hogy a termékeket csak
a 19 tankerületi
központba kell
leszállítani?
Kérjük megadni, hogy
a
gyűjtőcsomagolásoknál
elfogadnak-e raklapon
történő szállítást?

IGEN, CSAK 18
MEGYEKÖZPONTI
TANKERÜLETBE KELL
SZÁLLÍTANI
IGEN, DE MEGYEI
BONTÁSBAN
SZÜKSÉGES
CSOMAGOLNI

Tájékoztatás:

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018
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Ajánlatkérő hivatalból észlelte, hogy a dokumentáció 9. oldalán elírás található, ezért a
dokumentációt e helyen az alábbiak szerint javítja ( a javítást kurzívan szedve):
A szőnyeg bevonata az MSZ EN ISO 1421:2000 szabványban meghatározott szakítószilárdságú és
– több szőnyeg esetén - az egyes szőnyegek egymáshoz legalább 5-7cm széles tépőzárral
kapcsolódnak egymáshoz.
Ez a kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek egyidejűleg megküldésre
kerül.

Budapest, 2015. június 17.
Tisztelettel:
Dr. Miklós Katalin sk.
ügyvéd
hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018
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