
5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ
AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL,
A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Sárvári Szabolcs
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: +36 99515100
E-mail: Sarvari.Szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

Szállítási szerződés eszközök beszerzésére az „Egészséges életmódra
nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban” című
NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)
Szállítási szerződés eszközök beszerzésére az „Egészséges életmódra
nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban” című
NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További
tárgyak:

37000000-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett
hirdetményben szereplő információval egyezően)



III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4946 / 2012
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/04/03 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/04/06 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/04/23
(év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma:  (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő:  (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti
ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2012/05/04 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

   Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
   Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
  

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2012/04/23 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
  

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.2.1)



A következő helyett:
Szállítási szerződés eszközök beszerzésére az „Egészséges életmódra
nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban” című
NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében az alábbi
felsorolt, összesen 1193 db berendezési tárgyra, játékra:
Kártya 8 db Állatok és a természet hangjai 25 db 13*19cm-es kétoldalas
karton kártya, 150 db korong, 1 db audio CD
Kártya 8 db "Hangok a környezetünkből 25 db 13*19cm-es kétoldalas karton
kártya, 150 db korong, 1 db audio CD"
Kártya 8 db Cselekvések és hangszerek hangjai 25 db 13*19cm-es
kétoldalas karton kártya, 150 db korong, 1 db audio CD
Hangzó dobozok 8 db 6 pár 7*5*7 cm-es fa doboz
Kártya 8 db Benti hangok, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db CD, 1
db használati utasítás
Kártya 8 db Kinti hangok, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db CD, 1 db
használati utasítás
Kártya 8 db Folyamatok hangjai, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db
CD, 1 db használati utasítás
Óriás golyópálya 8 db 35*28 cm 4""tálca"", 8 db golyó, 2 ""csúszda"", anyaga:
műanyag, SNI gyermekek felzárkozását segítő, látás észlelést fejlesztő
eszköz "
Egyensúlyozó tölcsér 8 db 80 cm átmérőjű, 60 cm magas
Korongok 1 db Érzékelő korongok 1., 5 db 11 cm-es korong, 5 db 27 cm-es
korong, 1 db zsák, 1 db szembekötő pánt
Lépőkő 1 db Folyami kövek, 3 db 36*36*36 cm-es 8 cm magas lépőkő, 3 db
25*25*25 cm-es 4 cm magas lépőkő, műanyag
Hangzó készlet 1 db 8 pár hangszer: triangulum, kasztanyetta, csengő,
csörgődoboz, egyhangú fadob, mini esőcsináló, maracas, állatos száncsengő,
1 db 35*30 cm-es "titokzsák"
Hangzó kockák 1 db 4 pár 8*8*8 cm-es textil kocka
Sarokmedence, labdafürdő 1 db 200*200*30 cm, javasolt labdamennyiség:
1500 db
Labda 1 db Speciális csörgőlabda, 16 cm átmérjű, 340 g kék
Labda 1 db Speciális csörgőlabda, 21 cm átmérőjű, 500 g, piros
Hallásélesítő készülék 1 db Hangkontroll( hallásélesítő készülék), 2 db
fejhallgató, anyaga fém
Golyópálya 8 db Golyópálya csengővel, 29*29*34 cm, anyaga fa
Golyópálya 8 db Golyópálya metalofonnal, 58*44*6 cm, anyaga fa
Közlekedési táblák stop táblával 1 db 6 db rúdtartó, 6 db rúd, 12 db
közlekedési tábla csipesszel, anyaga műanyag
Ayres háló 9 db műanyag,ergonomikus, 30 kg teherbírás
Kosárpalánk, óvodai 2 db 60*45 cm, üvegszálas, gyűrűvel, hálóval
Greiswald I 1 db anyaga fém, mozgásfejlesztő kombinált sportszer
Greiswald II 1 db anyaga fém, mozgásfejlesztő kombinált sportszer
Taxi 3 db ülőmagasság: 35 cm, kormánymagasság: 59 cm, teljes hossza: 117
cm, terhelhetősége 50 kg, anyaga: fém
Kétkerekű roller 3 db Kormánymagasság: 71 cm, hossza: 94,8 cm, anyaga
fém



Oldalkocsis tricikli 3 db Ülőmagasság 35.5 cm, kormánymagasság: 59 cm,
hossza: 84 cm, szélessége: 89 cm, anyaga fém
Pedál nélküli bicikli 8 db Ülőmagasság 42 cm, kormánymagassága: 67 cm,
hossza: 88 cm, terhelhetősége: 40 kg, anyaga fém
Szőnyeg 25 db Masszírozó szőnyeg, 145*30 cm, műanyag
Hullámos érzékelő ösvény-kék II 1 db 8 db 17*66*11 cm-es kék elem,
műanyag
Libikóka 1 db Egyensúlyozó libikóka, 170*17*26/32 cm, magassága: 26 és 32
cm-re állítható, anyaga fa
Hat rekeszes doboz 1 db 29*21*3,5 cm, 6+1 rekeszes, fa
Tábla 1 db Speciális gombás tábla, gyengénlátó, hatpontrendszerű, 18*9 cm,
anyaga fa
Tábla 1 db Speciális szöges tábla, gyengénlátó, hatpontrendszerű, 15*9 cm,
anyaga fa
Törölköző 401 db Természetes alapanyag, sokoldalú felhasználás, 30*50cm
pak
Labdarugó kapu 2 db Könnyen összeszerelhető, többféle sporthoz
használható, anyaga fém, H: 90cm, Sz: 35 cm, M: 60 cm
Matrac 1 db 180*60 műanyag és habszivacs matrac, könnyen mosható,
csúszásmentes felület
Matrac 25 db 120*60 műanyag és habszivacs matrac, könnyen mosható,
csúszásmentes felület
Matrac 1 db 150*60 összehajtható matrac, hipoallergén, negyedére hajtható
Szőnyeg 1 db 120*200 cm összehajtható leérkező szönyeg, vastag,
félbehajtható
Tornapad 5 db 180 cm-es tornapad, keményfából készült, bordásfalhoz
támasztható, megfordítva egyensúlyozó gerendakként használható
Tornabot 30 db Tornabot 30 cm-es, ultrakönnyű rúd
Alfesco 1 db Alfesco: egy bejárat két kijárat, anyaga: műanyagk, kültéri és
beltéri használatra egyaránt
Alfesco 1 db Alfesco: hegygerinc, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Alfresco 1 db Alfresco: nagy akadály, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Alfresco 1 db Alfresco: barlang, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: teknősök, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: békák, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: macik, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák (mintás): gyümölcsök, ezek az állatkák
puha tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben



Nagy tároló táska 2 db Nagy űrtartalmú kerekes táskán 11 további zseb és 5
ceruzatartó található, oldala 46 cm, magassága 91 cm
Labdatartó háló 1 db kapacitás: 25 labda
Labda 25 db Puha labdák, 18 cm-es átmérű, beltéri használatra, könnyű
vastag anyagból
Labda 25 db Puha labdák, 14 cm átmérőjű, beltéri használatra, könnyű
vastag anyagból
Mini kompresszor 1 db Labdák felfújására, Mérete: 18*12*14,5 cm, Nyomás:
7kg/cm3 220-240 V, 4 féle tűvel
A-Stopper óra 1 db 12 stopperóra, műanyag dobozban, 50cm-es zsinórral,
különböző színű, időmérő óra, naptár, csörgőóra, átlagot is számít
Szőnyeg 8 db Rét, 230*160 cm 2000g/m2, acrylic, mosószerrel tisztítható
Festőtábla 8 db Alap fali festőtábla 2-es, lakozott rétegelt lemezből, mély:
31,5 cm, mag: 102 cm, 1 gyerek részére
Festőtábla 8 db Alap fali festőtábla 3-as, lakozott rétegelt lemezből, mély:
31,5 cm, mag: 102 cm, 2 gyerek részére
Papíradagoló 8 db Papíradagolásra és vágásra alkalmas, anyaga M3 tűzálló
bútorlap, h: 60 cm, mag: 30 cm, mélys: 25 cm
Tartótálca 8 db ceruzák, kréták tárolására, műanyag, H: 60 cm, mag: 5 cm
Tornafal 2 db Óvodai 6 elemes tornafal, anyaga fa
Labda 5 db Medicinlabda, 1 kg, bőr
Labda 5 db Kosárlabda Óvodai 5-ös, gumi, beltéri használatra
Testmagasság mérő 1 db anyaga: vászon, falra akasztható, mintás
Labda 30 db speciális, kicsi, gumi, pattogó, beltéri és kültéri használatra
Nova mókuskerék 2 db 156x31x303 cm, hintaülőkés, fém tartólábakkal
Nova ivókút 1 db 45x50x124 cm
Kültéri játék 3 db Filagóra, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Mobile Órás szett, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Mobile 5 vagon, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós ló, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós csibe, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós 2 kutya, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós fóka, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós 4 kutya, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Báb 10 db Kutya fejbáb, színes, műanyag
Báb 10 db Gomba fej, színes, műanyag
Báb 10 db Csacsi báb, színes, műanyag
Báb 10 db Csiga báb, színes, műanyag
Állvány 8 db Állvány bábokhoz, színes, műanyag
Festő ablak játék 8 db Festő ablak játék- egész alakos, színes, műanyag
Festő ablak játék- K 8 db Festő ablak játék- K, színes, műanyag
Polc 1 db Mosolygós körte polc, 2 fiókkal, amelyen textilzsebek is helyet
kapnak, ellenálló, biztondágos MDF anyagból, méretei: 108,5*53*143 cm
Puffkészlet 8 db Virág szirmokkal, 6-os puffkészlet, 1 db puff átmérője 100
cm, magassága 20 cm, 5 db félkör alakú "virágszirmok " mérete: 60*30*20
cm, formája tetszőlegesen variálható
Tároló 3 db Tulipán polcos tároló, 100*50*110 cm
Tároló 3 db Gomba polcos tároló, 80*40*111 cm



Tároló 3 db Levélpolcos tároló, 80*40*111 cm
Szekrénysor 2 db Óvodai állítkert szekrénysor, laminált bútor, tartós, ellenálló,
lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és egy
görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,1 m, nyír
Szekrénysor 3 db Óvadai erdő szekrénysor, laminált bútor, tartós, ellenálló,
lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és egy
görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,1 m, nyír
Szekrény 8 db Mese színes tároló szekrény, 75*40*158 cm, színes MDF
ajtókkal, nyír
Szekrénysor 3 db Óvodai tulipános szekrénysor, laminált bútor, tartós,
ellenálló, lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és
egy görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,27
m, hossz: 3,45 m, nyír
SoundBox 9990 1 db 100 W teljesítéményű, kb. 50 m hatótávolságú vezeték
nélküli mikrofon külön hangerőszabályzóval, kazettás lejátszó, erősítős cd
magnó, 2db mikrofonnal
Képszárító tartó 8 db 110*46*33 cm, 14 kép szárítására alkalmas, felülete
víztaszító réteggel bevont karton
Szelektív hulladékgyűjtés készlet 8 db 5 db konténer (10*15 cm), 35 db
hulladéktípusokat szimbolizáló kártya (6*6 cm) - erős kartonra nyomva
Szelektív hulladékgyűjtés demonstráció 8 db 3 nagyméretű konténer (63*16
cm), 35 különböző hulladék, erős, vízálló szakadásmentes műanyagból
készült
Táplálkozási piramis 8 db egészséges és egészségtelen ételek
megkülönböztetését szolgáló szakadásmentes, vízálló műanyagból készült
táplálékpiramis és ételkorongok, az ételeket tépőzárral lehet a piramishoz
rögzíteni, a piramis mérete: 43*57 cm
Súlyfelismerő kocka 8 db 2*4 db-os, fa dobozban lévő kockák, 4 különböző
súlyú
Némasípok 8 db Némasípok hungarocell labdával, 12-es csomag, anyaga: fa
Fali íráselőkészítő 8 db repülőgépen található geometriai formák a sínben
mozgathatók, amely segíti a motorikus készségek fejlesztését, mérete: 96*36
cm
Polc 8 db kétszintes polc önálló fali felfüggesztéssel (teknős), méretei:
101*37,4*50 cm
Zsámoly 8 db Torna-teknőc (zsámoly)/Lépegetős teknőc, jobbra-balra billegve
a "teknőc" elindul, ülőkének is használható, állóképességfejlesztő eszköz
Légtisztító készülék 9 db 3M FAP04-RS típusú Filtarete légtisztító készülék,
230 V /50 Hz, 5,3 kg
Csírátlanító 1 db Falra szerelhető, csírátlanító, gemicid lámpa
Vérnyomásmérő 1 db nagyméretű skála, egybeépített óra és pumpa,
gyermek és felnőtt mandzsetta
Vércukorszintmérő 1 db d-cont, magyar gyártmány
Asztal 12 db Csillag asztal, C félkör, 2. korcsoport, bio fenyő, piros
Szék 30 db EV-23 óvodai szék, 2. korcsoport, natur, piros
Íróasztal kicsi 1 db 75*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból készülnek,
az élzáras 2 mm vastagságú, szekrények tetőlapja 25 mm, a korpusz és az
ajtó 18 mm vastagságú anyagból készülnek



Íróasztal nagy 8 db 150*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból készülnek,
az élzáras 2 mm vastagságú, szekrények tetőlapja 25 mm, a korpusz és az
ajtó 18 mm vastagságú anyagból készülnek
3 fiókos görgős konténer 6 db 43*56*57 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból
készülnek, az élzáras 2 mm vastagságú, szekrények tetőlapja 25 mm, a
korpusz és az ajtó 18 mm vastagságú anyagból készülnek
Íróasztal közepes 8 db 113*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból
készülnek, az élzáras 2 mm vastagságú, szekérnyek tetőlapja 25 mm, a
korpusz és az ajtó 18 mm vastagságú anyagból készülnek
Felicia tárgyalószék 40 db fémvázas,kárpitozott ülőlap és hátlap,
rakásolható,terhelhetőség 120 kg, rendkívül kopásálló anyag, szürke, fekete,
kék színben
Vízlágyító 2 db Processzoros, mennyiségvezérelt vízlágyító, méretei:
40*45*51
Kifutóasztal 2 db rozsdamentes acél kivitelben, munkalapba épített kosárvető
sínnel, hátsó felhajtással, szintezőlábakkal, méretei: 100*70*85 cm
Csaptelep 2 db tömlő-zuhanyfej
Mosogatógép kosár 2 db Mosogatógép kosár evőeszközhöz, méretei:
43*21*15,5 cm
Mosogatógép kosár 2 db Mosogatógép kosár pohárhoz, méretei: 50*50*10
cm
Mosógép 1 db kapacitás: 7,5 kg, Méretei: 68,5*94*68,5 cm
Szárítógép 1 db kapacitás: 8 kg, méretei: 68,3*105*71,1 cm
Vasalóasztal, gőzfejlesztővel és ipari vasalóval 2 db Vasalóasztal: fűtött
alappárna110*40 cm, Gőzfejlesztő: 2,5 kg/óra, Kézivasaló gőzös kivitelű,
össz. Teljesítmény: 3150 W
Mángorlógép 1 db 1,2 m széles hengerrel, méretei: 150,5*99,3*42 cm
Hintaállvány 2 db Hintaállvány vegyes ülőkével, fa anyagú, mozgásfejlesztő
játék
Hintaállvány 2 db Hintaállvány kötél ülőkével, fa anyagú, mozgásfejlesztő
játék
Játékkombináció 1 db Játékkombináció - "Ganserdorf", fa anyagú,
mozgásfejlesztő játék
Lengőhíd 2 db fa anyagú, mozgásfejlesztő játék
Rúgós gerenda 1 db fa anyagú, mozgásfejlesztő játék
Rajzfal 2 db Rajzfal 2 részes, fa anyagú , finommotorikát fejlesztő szabadtéri
játék
Napvédő tető 2 db szabadban történő fejlesztések kelléke,természetes
alapanyagú
A következő irányadó:
Szállítási szerződés eszközök beszerzésére az „Egészséges életmódra
nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban” című
NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében az alábbi
felsorolt, összesen 1193 db berendezési tárgyra, játékra:
Kártya 8 db Állatok és a természet hangjai 25 db 13*19cm-es kétoldalas
karton kártya, 150 db korong, 1 db audio CD
Kártya 8 db "Hangok a környezetünkből 25 db 13*19cm-es kétoldalas karton
kártya, 150 db korong, 1 db audio CD"



Kártya 8 db Cselekvések és hangszerek hangjai 25 db 13*19cm-es
kétoldalas karton kártya, 150 db korong, 1 db audio CD
Hangzó dobozok 8 db 6 pár 7*5*7 cm-es fa doboz
Kártya 8 db Benti hangok, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db CD, 1
db használati utasítás
Kártya 8 db Kinti hangok, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db CD, 1 db
használati utasítás
Kártya 8 db Folyamatok hangjai, 40 db 20*15 cm-es karton képkártya, 1 db
CD, 1 db használati utasítás
Óriás golyópálya 8 db 35*28 cm 4""tálca"", 8 db golyó, 2 ""csúszda"", anyaga:
műanyag, SNI gyermekek felzárkozását segítő, látás észlelést fejlesztő
eszköz "
Egyensúlyozó tölcsér 8 db 80 cm átmérőjű, 60 cm magas
Korongok 1 db Érzékelő korongok 1., 5 db 11 cm-es korong, 5 db 27 cm-es
korong, 1 db zsák, 1 db szembekötő pánt
Lépőkő 1 db Folyami kövek, 3 db 36*36*36 cm-es 8 cm magas lépőkő, 3 db
25*25*25 cm-es 4 cm magas lépőkő, műanyag
Hangzó készlet 1 db 8 pár hangszer: triangulum, kasztanyetta, csengő,
csörgődoboz, egyhangú fadob, mini esőcsináló, maracas, állatos száncsengő,
1 db 35*30 cm-es "titokzsák"
Hangzó kockák 1 db 4 pár 8*8*8 cm-es fa kocka
Sarokmedence, labdafürdő 1 db 200*200*30 cm, javasolt labdamennyiség:
1500 db
Labda 1 db Speciális csörgőlabda, 16 cm átmérjű, 340 g kék
Labda 1 db Speciális csörgőlabda, 21 cm átmérőjű, 500 g, piros
Hallásélesítő készülék 1 db Hangkontroll( hallásélesítő készülék), 2 db
fejhallgató, anyaga fém
Golyópálya 8 db Golyópálya csengővel, 29*29*34 cm, anyaga fa
Golyópálya 8 db Golyópálya metalofonnal, 58*44*6 cm, anyaga fa
Közlekedési táblák stop táblával 1 db 6 db rúdtartó, 6 db rúd, 12 db
közlekedési tábla csipesszel, anyaga műanyag
Ayres háló 9 db műanyag,ergonomikus, 30 kg teherbírás
Kosárpalánk, óvodai 2 db 60*45 cm, üvegszálas, gyűrűvel, hálóval
Greiswald I 1 db anyaga fa, mozgásfejlesztő kombinált sportszer
Greiswald II 1 db anyaga fa, mozgásfejlesztő kombinált sportszer
Taxi 3 db ülőmagasság: 35 cm, kormánymagasság: 59 cm, teljes hossza: 117
cm, terhelhetősége 50 kg, anyaga: fém
Kétkerekű roller 3 db Kormánymagasság: 71 cm, hossza: 94,8 cm, anyaga
fém
Oldalkocsis tricikli 3 db Ülőmagasság 35.5 cm, kormánymagasság: 59 cm,
hossza: 84 cm, szélessége: 89 cm, anyaga fém
Pedál nélküli bicikli 8 db Ülőmagasság 42 cm, kormánymagassága: 67 cm,
hossza: 88 cm, terhelhetősége: 40 kg, anyaga fém
Szőnyeg 25 db Masszírozó szőnyeg, 145*30 cm, műanyag
Hullámos érzékelő ösvény-kék II 1 db 8 db 17*66*11 cm-es kék elem,
műanyag
Libikóka 1 db Egyensúlyozó libikóka, 170*17*26/32 cm, magassága: 26 és 32
cm-re állítható, anyaga fa



Hat rekeszes doboz 1 db 29*21*3,5 cm, 6+1 rekeszes, fa
Tábla 1 db Speciális gombás tábla, gyengénlátó, hatpontrendszerű, 18*9 cm,
anyaga fa
Tábla 1 db Speciális szöges tábla, gyengénlátó, hatpontrendszerű, 15*9 cm,
anyaga fa
Törölköző 401 db Természetes alapanyag, sokoldalú felhasználás, 30*50cm
pak
Labdarugó kapu 2 db Könnyen összeszerelhető, többféle sporthoz
használható, anyaga fém, H: 90cm, Sz: 35 cm, M: 60 cm
Matrac 1 db 180*60 műanyag és habszivacs matrac, könnyen mosható,
csúszásmentes felület
Matrac 25 db 120*60 műanyag és habszivacs matrac, könnyen mosható,
csúszásmentes felület
Matrac 1 db 150*60 összehajtható matrac, hipoallergén, negyedére hajtható
Szőnyeg 1 db 120*200 cm összehajtható leérkező szönyeg, vastag,
félbehajtható
Tornapad 5 db 200 cm-es tornapad, keményfából készült, bordásfalhoz
támasztható, megfordítva egyensúlyozó gerendaként használható
Tornabot 30 db Tornabot 30 cm-es, ultrakönnyű rúd
Alfesco 1 db Alfesco: egy bejárat két kijárat, anyaga: műanyagk, kültéri és
beltéri használatra egyaránt
Alfesco 1 db Alfesco: hegygerinc, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Alfresco 1 db Alfresco: nagy akadály, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Alfresco 1 db Alfresco: barlang, anyaga: műanyagk, kültéri és beltéri
használatra egyaránt
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: teknősök, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: békák, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák: macik, ezek az állatkák puha
tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Babzsák 25 db Babzsák állatkák (mintás): gyümölcsök, ezek az állatkák
puha tapintású, könnyen tisztítható vinil anyagból készültek. Célbadobáshoz,
egyensúlyozáshóz használjuk.M:3 cm, H: 14 cm, Sz: 7,5 cm, 6 színben
Nagy tároló táska 2 db Nagy űrtartalmú kerekes táskán 11 további zseb és 5
ceruzatartó található, oldala 46 cm, magassága 91 cm
Labdatartó háló 1 db kapacitás: 25 labda
Labda 25 db Puha labdák, 18 cm-es átmérű, beltéri használatra, könnyű
vastag anyagból
Labda 25 db Puha labdák, 14 cm átmérőjű, beltéri használatra, könnyű
vastag anyagból
Mini kompresszor 1 db Labdák felfújására, Mérete: 18*12*14,5 cm, Nyomás:
7kg/cm3 220-240 V, 4 féle tűvel



A-Stopper óra 1 db 12 stopperóra, műanyag dobozban, 50cm-es zsinórral,
különböző színű, időmérő óra, naptár, csörgőóra, átlagot is számít
Szőnyeg 8 db Rét, 230*160 cm 2000g/m2, acrylic, mosószerrel tisztítható
Festőtábla 8 db Alap fali festőtábla 2-es, lakozott rétegelt lemezből, mély:
31,5 cm, mag: 102 cm, 1 gyerek részére
Festőtábla 8 db Alap fali festőtábla 3-as, lakozott rétegelt lemezből, mély:
31,5 cm, mag: 102 cm, 2 gyerek részére
Papíradagoló 8 db Papíradagolásra és vágásra alkalmas, anyaga M3 tűzálló
bútorlap, h: 60 cm, mag: 30 cm, mélys: 25 cm
Tartótálca 8 db ceruzák, kréták tárolására, műanyag, H: 60 cm, mag: 5 cm
Tornafal 2 db Óvodai 6 elemes tornafal, anyaga fa
Labda 5 db Medicinlabda, 1 kg, bőr
Labda 5 db Kosárlabda Óvodai 5-ös, gumi, beltéri használatra
Testmagasság mérő 1 db anyaga: vászon, falra akasztható, mintás
Labda 30 db speciális, kicsi, gumi, pattogó, beltéri és kültéri használatra
Nova mókuskerék 2 db 120x60 cm, Porfestett acél forgódob, porfestett acél
zártszelvény kapaszkodók
Nova ivókút 1 db 45x50x124 cm
Kültéri játék 3 db Filagóra, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Mobile Órás szett, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Mobile 5 vagon, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós ló, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós csibe, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós 2 kutya, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós fóka, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Kültéri játék 1 db Rugós 4 kutya, kültéri játék, súlyhatár: 50 kg
Báb 10 db Kutya fejbáb, színes, textil és műanyag
Báb 10 db Gomba fej, színes, textil és műanyag
Báb 10 db Csacsi báb, színes, textil és műanyag
Báb 10 db Csiga báb, színes, textil és műanyag
Állvány 8 db Állvány bábokhoz, színes, fa vagy műanyag
Festő ablak játék 8 db Festő ablak játék- egész alakos, színes, fa
Festő ablak játék- K 8 db Festő ablak játék- K, színes, fa
Polc 1 db Mosolygós körte polc, 2 fiókkal, amelyen textilzsebek is helyet
kapnak, ellenálló, biztondágos MDF anyagból, méretei: 108,5*53*143 cm
Puffkészlet 8 db Virág szirmokkal, 6-os puffkészlet, 1 db puff átmérője 100
cm, magassága 20 cm, 5 db félkör alakú "virágszirmok " mérete: 60*30*20
cm, formája tetszőlegesen variálható
Tároló 3 db Tulipán polcos tároló, 100*50*110 cm
Tároló 3 db Gomba polcos tároló, 80*40*111 cm
Tároló 3 db Levélpolcos tároló, 80*40*111 cm
Szekrénysor 2 db Óvodai állítkert szekrénysor, laminált bútor, tartós, ellenálló,
lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és egy
görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,1 m, nyír
Szekrénysor 3 db Óvadai erdő szekrénysor, laminált bútor, tartós, ellenálló,
lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és egy
görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,1 m, nyír



Szekrény 8 db Mese színes tároló szekrény, 75*40*158 cm, színes MDF
ajtókkal, nyír
Szekrénysor 3 db Óvodai tulipános szekrénysor, laminált bútor, tartós,
ellenálló, lekerekített sarkú, 2 db polcos szekrényt, 2 db kétajtós szekrényt és
egy görgős-fiókos tárolót tartalmaz, hossz: 3,45 m, legmagasabb elem: 2,27
m, hossz: 3,45 m, nyír
SoundBox 9990 1 db 100 W teljesítéményű, kb. 50 m hatótávolságú vezeték
nélküli mikrofon külön hangerőszabályzóval, kazettás lejátszó, erősítős cd
magnó, 2db mikrofonnal
Képszárító tartó 8 db 110*46*33 cm, 14 kép szárítására alkalmas, felülete
víztisztító réteggel bevont karton
Szelektív hulladékgyűjtés készlet 8 db 5 db konténer (10*15 cm), 35 db
hulladéktípusokat szimbolizáló kártya (6*6 cm) - erős kartonra nyomva
Szelektív hulladékgyűjtés demonstráció 8 db 3 nagyméretű konténer (63*16
cm), 35 különböző hulladék, erős, vízálló szakadásmentes műanyagból
készült
Táplálkozási piramis 8 db egészséges és egészségtelen ételek
megkülönböztetését szolgáló szakadásmentes, vízálló műanyagból készült
táplálékpiramis és ételkorongok, az ételeket tépőzárral lehet a piramishoz
rögzíteni, a piramis mérete: 43*57 cm
Súlyfelismerő kocka 8 db 2*4 db-os, fa dobozban lévő kockák, 4 különböző
súlyú
Némasípok 8 db Némasípok hungarocell labdával, 12-es csomag, anyaga: fa
Fali íráselőkészítő 8 db repülőgépen található geometriai formák a sínben
mozgathatók, amely segíti a motorikus készségek fejlesztését, mérete: 96*36
cm
Polc 8 db kétszintes polc önálló fali felfüggesztéssel (teknős), méretei:
101*37,4*50 cm
Zsámoly 8 db Torna-teknőc (zsámoly)/Lépegetős teknőc, jobbra-balra billegve
a "teknőc" elindul, ülőkének is használható, állóképességfejlesztő eszköz
Légtisztító készülék 9 db 3M FAP04-RS típusú Filtarete légtisztító készülék,
230 V /50 Hz, 5,3 kg
Csírátlanító 1 db Falra szerelhető, csírátlanító, gemicid lámpa
Vérnyomásmérő 1 db nagyméretű skála, egybeépített óra és pumpa,
gyermek és felnőtt mandzsetta
Vércukorszintmérő 1 db d-cont, magyar gyártmány
Asztal 12 db Csillag asztal, C félkör, 2. korcsoport, bio fenyő, piros
Szék 30 db EV-23 óvodai szék, 2. korcsoport, natur, piros
Íróasztal kicsi 1 db 75*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból készülnek,
az élzárás 2 mm vastagságú, a bútorok tetőlapja 25 mm, a korpusz 18 mm
vastagságú anyagból készülnek
Íróasztal nagy 8 db 150*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból készülnek,
az élzárás 2 mm vastagságú, a bútorok tetőlapja 25 mm, a korpusz 18 mm
vastagságú anyagból készülnek.
3 fiókos görgős konténer 6 db 43*56*57 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból
készülnek, az élzáras 2 mm vastagságú, szekérnyek tetőlapja 25 mm, a
korpusz és az ajtó 18 mm vastagságú anyagból készülnek



Íróasztal közepes 8 db 113*75*75 cm,az asztalok 25 mm-es anyagból
készülnek, az élzárás 2 mm vastagságú, bútorok tetőlapja 25 mm, a korpusz
18 mm vastagságú anyagból készülnek
Felicia tárgyalószék 40 db fémvázas,kárpitozott ülőlap és hátlap,
rakásolható,terhelhetőség 120 kg, rendkívül kopásálló anyag, szürke, fekete,
kék színben
Vízlágyító 2 db Processzoros, mennyiségvezérelt vízlágyító, méretei:
40*45*51
Kifutóasztal 2 db rozsdamentes acél kivitelben, munkalapbaépített kosárvető
sínnel, hátsó felhajtással, szintezőlábakkal, méretei: 100*70*85 cm
Csaptelep 2 db tömlő-zuhanyfej
Mosogatógép kosár 2 db Mosogatógép kosár evőeszközhöz, méretei:
43*21*15,5 cm
Mosogatógép kosár 2 db Mosogatógép kosár pohárhoz, méretei: 50*50*10
cm
Mosógép 1 db kapacitás: 7,5 kg, Méretei: 68,5*94*68,5 cm
Szárítógép 1 db kapacitás: 8 kg, méretei: 68,3*105*71,1 cm
Vasalóasztal, gőzfejlesztővel és ipari vasalóval 2 db Vasalóasztal: fűtött
alappárna110*40 cm, Gőzfejlesztő: 2,5 kg/óra, Kézivasaló gőzös kivitelű,
össz. Teljesítmény: 3150 W
Mángorlógép 1 db 1,2 m széles hengerrel, méretei: 150,5*99,3*42 cm
Hintaállvány 2 db Hintaállvány vegyes ülőkével, fa anyagú, mozgásfejlesztő
játék
Hintaállvány 2 db Hintaállvány kötél ülőkével, fa anyagú, mozgásfejlesztő
játék
Játékkombináció 1 db Játékkombináció - "Ganserdorf", fa anyagú,
mozgásfejlesztő játék
Lengőhíd 2 db fa anyagú, mozgásfejlesztő játék
Rúgós gerenda 1 db fa anyagú, mozgásfejlesztő játék
Rajzfal 2 db Rajzfal 2 részes, fa anyagú , finommotorikát fejlesztő szabadtéri
játék
Napvédő tető 2 db szabadban történő fejlesztések kelléke,természetes
alapanyagú
A beszerzésre kerülő eszközök részletes műszaki leírását a dokumentáció
tartalmazza. Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök összeszerelése,
telepítése, valamint a kültéri eszközök esetében ütéscsillapító burkolat
telepítése is a dokumentációban meghatározottak szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg
feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak
felsorolása (adott esetben):

4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége
9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe
10. Ajánlatok bontása



IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési
helye (adott esetben):

A dokumentációért fizetni kell, ára bruttó 40.000,-Ft. A fenti bruttó vételár
átutalással fizetendő a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Bank
Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára. A
dokumentáció átvehető személyesen az átutalás banki kivonattal történő
igazolásával a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. hivatalos helyiségében
(1022 Budapest, Bimbó út 68.) munkanapokon 9-16 óráig az ajánlattételi
felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9-11.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell,
hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára. Ajánlatkérő a Kbt. 49. §
(6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell
vásárolnia. A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. §
(3) bekezdése irányadó.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2012/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott
esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
  

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum:  (év/hó/nap)
Időpont:  :
A következő időpont irányadó
Dátum:  (év/hó/nap)
Időpont:  :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (4) bekezdése alapján 2012. április 19. napján az
ajánlattételi határidőt 2012. április 27. 11:00 órára hosszabbította, továbbá
2012. április 25-én 2012. május 4. 11:00 órára hosszabbította.
Ajánlatkérő a módosított dokumentációt a hirdetmény megjelenésének
napján térítésmentesen megküldi azon Ajánlattevők részére, akik a
dokumentációt megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének
napjáig.

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/05/08 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022



Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):


