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Tartalom:  
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT Ő  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás  
Árubeszerzés x 
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata  
Postai cím: Barankovics tér 5.  
Város/Község: Polgár  
Postai irányítószám: 4090  
Ország: Magyarország  



Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Csikós László Fejlesztési Kabinet Iroda irodavezetője  
Telefon: +36 52/573-517  
E-mail: fejlesztesikabinet@polgar.hu  
Fax: +36 52/391-455  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
xÁltalános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  



[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítása és 
bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b)  
xÁrubeszerzés  
xAdásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. (1105/2 hrsz.)  
NUTS-kód HU321  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  



VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 39161000-8   

További tárgyak: 30000000-9 
32332100-0 
37500000-3 
39141000-2 

 

 

II.1.7)  
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre x 
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
„Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítés” 
című projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése, az alábbi részajánlatok szerint: 
I. rész: Berendezési tárgyak 
- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékű 14 db. 
- Almus Pater Rotikom összekötőcső vagy azzal egyenértékű 8 db. 
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erőd vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérővel „vagy azzal egyenértékű” 4 db. 
- GÓBÉ Ütéscsillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal 
egyenértékű” 24 db. 
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékű 24 db. 
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négyszemélyes vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérő vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékű” 2 db. 



- GÓBÉ Fa billenős szemetes tetővel 40x40x70 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékű” 2 db. 
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Alex Bástyás függőhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítő-saru készlet vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékű 1 db. 
II. rész: Bútorzat 
- Favázas rakásolható fektető 40 db. 
- Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db. 
- Gyermekasztal (120x75 lam. tetőlap) 18 db. 
- 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db. 
- 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db. 
- 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db. 
- 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db. 
- Nevelői íróasztal 3 db. 
- Felnőtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db. 
- Eszköz előkészítő asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, élöntött kivitelben. 
120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db. 
- Szeméttartó 8 db. 
- Ovis fektető vászon 70 db. 
- Fényvédő függöny 56 db. 
- Gyermekágy fa-matraccal 2 db. 
- Hempergő 2 db. 
- Játszókerítés 6 db. 
Gondozónői támlás szék 4 db. 
- Gondozónői asztal 2 db. 
- Gyermekasztal (bölcsőde) 3 db. 
- Gyermekszék (bölcsőde) 12 db. 
- Fektető 12 db. 
- Nyitott játékpolc 2 db. 
- Mászólétra 1 db. 
- Gyermekheverő (játszó) 2 db. 
- Szeméttároló badella 2 db. 
- Falióra 1 db. 
- Szobai hőmérő 2 db. 
- Tornapad 2 db. 
- Tornaszőnyeg 1 db. 
- Bordásfal 2 db. 
- Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db. 
- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db. 
III. rész: Konyhai berendezési tárgyak  
- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 



1200x600x850, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Csepegtető tálca, 1 db 
- Electrolux típusú Gáztűzhely 4 égőfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Főzőlap típusa: 
gáz Sütő típusa: elektromos Sütőfunkció: multifunkciós Hőfokszabályzó, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db  
- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó 
felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal 
oldalon, felhajtással 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, 
sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es 
medencével, +csepptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000*700x850 m, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- MetaloBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény 
Felületkezelt; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprűtároló rekesz. 
60x50x180, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db 
- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény 
lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, méret: 
1600x600x950 mm alatta hűtő, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hűtőszekrény, tele ajtós, felső beépített aggregátor, 
ventillációs hűtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható magasságú lábakkal, 
ergonómikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, szinterezett polcokkal, beépített 
ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hűtési hőmérséklet: 0/+10 C, polcok 
száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hűtőtér száma: 1, hűtőgáz típusa: R134a, súlya: 225 kg, 
hűtött tér belső mérete: 1360x700x1397 mm, külső méret: 1480x830x2010 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventillációs hűtés, kívül-belül r.m. 
lekerekített belső sarkok, 3 db GN 2/1-eskivehető rácspolc, tetőaggregat, ventillációs hűtés, 



aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hőmérséklet ellenőrzés elektronikus termosztattal, 1 
db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, szintezhető lábak, hűtés: -18°/-20°C, 
+43fokos külső hőmérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 
mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 
mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy 
azzal egyenértékű 1 db 
- ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es 
medencével, +csepptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 700x600x850 
mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül. 1 db, 
- MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes 
egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. 
Ciklusidő: kettő fajta programidő, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. 
kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítőfej, termosztat. hőfokszab., 
állítható lábakon, tankszőrı, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosótér vízkapacitás 
25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler fűtőszál darabonként 3 kW 
telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány ajánlott -el. bekötés 2 m 
vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállás padlóból a gép mellett elzáró 
szerelvénnyel -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállás padlóból Mérete: 600x615x810 mm, 
vagy azzal egyenértékű 1 db 
- 12 literes vízlágyító, 1 db 



- G7F4E+FE1 típusú, 4 égős gáztűzhely elektromos hőlégkeveréses sütővel (sütőteljesítmény: 
3,5 kW); sütőméret: 4×GN 1/1 (rendelhető 60×40 cm-es sütőmérettel is); gázcsatlakozás: 
3/8"; égőteljesítmény: 2×3 és 2×3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 V. Méret:80*70*90 cm, 
vagy azzal egyenértékű 2 db 
- NFG-1140 típusú Gázzsámoly, rozsdamentes kivitelben, erősített, öntöttvas 
edénytartóráccsal, körégővel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, piezzo 
gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m3/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési pozíció: 
350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékű 2 db 
- XVC 705 típusú Kombinált gőzpárolós sütő digitális vezérléssel és maghőmérséklet mérő 
szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 10x GN 
1/1, Tálcatávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsővilágítás,. Méret:750x792*960, vagy 
azzal egyenértékű 1 db 
- Gőzkondenzátor, 1 db, 
- Tisztítózuhany, 1 db,  
- Géptartó állvány, 1 db,  
- Vízlágyító (12 literes), 1 db, 
- TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm szintezhető 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 
2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, 
méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- Öltözőszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db, 
- Asztal+4 db székkel, 2 db 
- Öltöző pad 140 cm, 1 db  
IV. rész: Számítástechnikai eszközök  
- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelző: 15,4" WXGA TruBrite, 
Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 54mbps, 
Videokártya,) vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- Számítógép felújítás 1 db. 
- Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0ás 
csatlakozás) vagy azzal egyenértékű 1 db. 



- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, 
Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1_, Fényerő:2200 
ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Multifunkciós készlet. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat 
átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvető 
csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy azzal 
egyenértékű 1 db.  
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi kötbér előírt mértéke: 100.000,- Ft/nap.  
Meghiúsulási kötbér a dokumentációban megadottak szerint. 
Jótállási kötelezettség minimum 12 hónapra. (Ajánlatkérő kedvezőbb megajánlást elfogad)  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
A számlák kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül történik a Kbt. 305. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint.  
Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget. 
A végszámla benyújtásának feltétele valamennyi eszköz leszállítása, beszerelése (felszerelése) 
és szükség esetén üzembehelyezése.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha 
igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Kizáró okok:  
Kbt. 60.§. (1) bek, 61.§. (1) bek a)-d) pontok, 61.§. (2) bek, 62.§. (1) bek. 
Igazolási mód:  



Kbt. 249.§. (3) bek. szerint.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó  
P.1. valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, 
valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított 
nyilatkozata az alábbi tartalommal: 
• a bankszámla száma,  
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,  
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,  
• volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig. 
• Jelenleg van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben  
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megelőző három teljes lezárt üzleti év 
számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját és - amennyiben ez kötelező - 
könyvvizsgálói hitelesítő záradékát.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, vagy a 10% feletti mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó ha: 
P1. bármely számlavezető hitelintézetétől származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat 
alapján, bármely fizetési számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző három éven belül, 30 
napon túli sorban állás jelentkezett, vagy bármely fizetési számlájával szemben bírósági 
végrehajtás van folyamatban. 
P.2. Az előző három pénzügyileg lezárt üzleti év bármelyikében a számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M.1. Az előző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése (a szükséges mértékig) a 
Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. A 
referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az alkalmasság 
megállapítható.  
M.2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67.§. (1) bek. d) pontja alapján a szállítandó eszközök 
magyar nyelvű leírását, fényképének bemutatásával.  
M.3 Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint az általa megajánlott 
eszköz/bútor rendelkezik a megfelelő hatósági engedélyekkel és a CE-jelre vonatkozó 
Megfelelősség Tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevőnek a hatósági engedélyek és a 
tanúsítvány egyszerű másolatát a szerződéskötéskor be kell mutatnia.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, ha:  
M.1. nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:Az előző három évben, teljesítésigazolással 
igazolt, legalább összesen 2 db,  
1. és 3. részben: egyenként külön – külön minimum nettó 5.000.000,- Ft értékű, beszerzés 
tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával, 
2. rész: nettó 3.000.000,- Ft értékű, beszerzés tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával, 
4. rész: nettó 2.000.000,- Ft értékű, beszerzés tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával. 
M.2. nem rendelkezik a szállítandó eszközök magyar nyelvű leírásával, fényképével. 
M.3. a megajánlott eszköz/bútor nem rendelkezik a megfelelő hatósági engedélyekkel és a 
CE-jelre vonatkozó Megfelelőség Tanúsítvánnyal.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  



A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  

Szempont Súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár (HUF) 90 

2. Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap) 5 

3. Szerviz rendelkezésre állása (óra) 5 

3.1. Javítás megkezdése (óra) 2,5 

3.2. Javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra) 2,5 
IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen  
Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 3640 / 2010 (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/22 (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap )  
Időpont: 10.00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 50.000,-  



Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A fizetés feltételei és módja: melyet az ajánlatkérő részére átutalással kell megfizetni. A 
számlaszáma: Polgári Takarékszövetkezet: 61200216-11052733, a közlemény rovatban 
kérjük feltüntetni „Napsugár Óvoda felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” 
Ajánlatkérő a dokumentációt nyomtatott formában bocsátja rendelkezésre!  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap)  
Időpont: 10.00  
Helyszín : 4090 Polgár, Barankovics tér 5. I. emelet Kovács Istvánné (tárgyaló) terem  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek.  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2)  
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2010. 08. 12. napján 10.00 óra  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2010. 09. 01.  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  
Az Ajánlattevők a dokumentációt hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig illetve pénteken 8.00-
13.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján a bontás időpontjáig) vehetik át. Amennyiben 
Ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy azt ajánlatkérő a dokumentáció 
ellenértékének a Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett, 61200216-11052733 számú 
számlájára történő beérkezését követően küldi meg a Kbt.54.§. (4) bek-ben foglaltak szerint.  
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 



alsó és felső határa:  
0-10.  
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:  
A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb 
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.  
V.6)  
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbb(ak)-e? igen  
V.7) Egyéb információk:  
1.) Az ajánlathoz csatolni kell: 
- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozójának az ajánlattételi határidő lejártától számított 
60 napnál nem régebbi cégkivonatát másolati példányban; 
- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója cégkivonatban rögzített, ajánlatot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldányát másolati példányban. 
2.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás megvalósításához 
ÉARFT TEKI-2009 pályázatot nyújtott be, ezért a Kbt. 48.§. (3), illetve (4) bek-ét 
alkalmazza. 
3.) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. A biztosíték 
az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési 
számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az Ajánlatkérő 
fizetési számlájának száma: 61200216-11052733.  
4.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 70. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan. 
5.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.  
6.) A Kbt. 83.§. (1) bek. szerinti hiánypótlás teljes körben biztosított.  
7.) Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék(ek)nek nem ajánlattevő vagy a 10% 
feletti alvállalkozó a gyártója, a megajánlott termékre vonatkozó forgalmazási jogosultságát 
igazoló engedélyt/felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. 
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék(ek)nek ajánlattevő vagy a 10% feletti 
alvállalkozó a gyártója, akkor csatolni kell a gyártói jogosultságát igazoló dokumentumot.  
8.) A vállalt jótállási idő minimális értéke 12 hónap. Ajánlatkérő 36 hónapot meghaladó 
magajánlásokat a jótállási idő vonatkozásában nem értékeli többletpontokkal. 
9.) Ajánlatkérő 3. részszempont vonatkozásában a javítás megkezdésére vonatkozóan a hiba 
bejelentésétől számított 1 óránál rövidebb, a javítás befejezése vagy funkcionális cserére 
vonatkozóan a hiba bejelentéstől számított 24 óránál rövidebb megajánlásokat nem értékeli 
többletpontokkal. 
10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § (2) 
bekezdése szerinti szervezetet illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D. 
pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz 
igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról 
vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, 



körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló 
dokumentumokat is.  
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/30 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában  
1) A rész meghatározása  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés  



2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 37500000-3   

További tárgyak:    

3) Mennyiség vagy érték  
Berendezési tárgyak 
- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékű 14 db. 
- Almus Pater Rotikom összekötőcső vagy azzal egyenértékű 8 db. 
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erőd vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérővel „vagy azzal egyenértékű” 4 db. 
- GÓBÉ Ütéscsillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal 
egyenértékű” 24 db. 
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékű 24 db. 
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négyszemélyes vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérő vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékű” 2 db. 
- GÓBÉ Fa billenős szemetes tetővel 40x40x70 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékű” 2 db. 
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Alex Bástyás függőhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítő-saru készlet vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékű 1 db.  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 2  



meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában  
1) A rész meghatározása  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 39161000-8   

További tárgyak:    

3) Mennyiség vagy érték  
Bútorzat 
- Favázas rakásolható fektető 40 db. 
- Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db. 
- Gyermekasztal (120x75 lam. tetőlap) 18 db. 
- 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db. 
- 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db. 
- 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db. 
- 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db. 
- Nevelői íróasztal 3 db. 
- Felnőtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db. 
- Eszköz előkészítő asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, élöntött kivitelben. 
120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db. 
- Szeméttartó 8 db. 
- Ovis fektető vászon 70 db. 
- Fényvédő függöny 56 db. 
- Gyermekágy fa-matraccal 2 db. 
- Hempergő 2 db. 
- Játszókerítés 6 db. 
Gondozónői támlás szék 4 db. 
- Gondozónői asztal 2 db. 
- Gyermekasztal (bölcsőde) 3 db. 
- Gyermekszék (bölcsőde) 12 db. 
- Fektető 12 db. 
- Nyitott játékpolc 2 db. 
- Mászólétra 1 db. 
- Gyermekheverő (játszó) 2 db. 
- Szeméttároló badella 2 db. 
- Falióra 1 db. 
- Szobai hőmérő 2 db. 
- Tornapad 2 db. 
- Tornaszőnyeg 1 db. 
- Bordásfal 2 db. 
- Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db. 
- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db.  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)  



5) További információ a részekről  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 3  
meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában  
1) A rész meghatározása  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 39141000-2   

További tárgyak:    

3) Mennyiség vagy érték  
Konyhai berendezési tárgyak  
- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1200x600x850, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Csepegtető tálca, 1 db 
- Electrolux típusú Gáztűzhely 4 égőfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Főzőlap típusa: 
gáz Sütő típusa: elektromos Sütőfunkció: multifunkciós Hőfokszabályzó, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db  
- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó 
felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal 
oldalon, felhajtással 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, 
sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es 
medencével, +csepptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000*700x850 m, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- MetaloBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény 



Felületkezelt; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprűtároló rekesz. 
60x50x180, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db 
- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény 
lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, méret: 
1600x600x950 mm alatta hűtő, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hűtőszekrény, tele ajtós, felső beépített aggregátor, 
ventillációs hűtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható magasságú lábakkal, 
ergonómikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, szinterezett polcokkal, beépített 
ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hűtési hőmérséklet: 0/+10 C, polcok 
száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hűtőtér száma: 1, hűtőgáz típusa: R134a, súlya: 225 kg, 
hűtött tér belső mérete: 1360x700x1397 mm, külső méret: 1480x830x2010 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventillációs hűtés, kívül-belül r.m. 
lekerekített belső sarkok, 3 db GN 2/1-eskivehető rácspolc, tetőaggregat, ventillációs hűtés, 
aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hőmérséklet ellenőrzés elektronikus termosztattal, 1 
db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, szintezhető lábak, hűtés: -18°/-20°C, 
+43fokos külső hőmérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 
mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 
mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy 
azzal egyenértékű 1 db 
- ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es 



medencével, +csepptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 700x600x850 
mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül. 1 db, 
- MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes 
egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. 
Ciklusidő: kettő fajta programidő, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. 
kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítőfej, termosztat. hőfokszab., 
állítható lábakon, tankszőrı, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosótér vízkapacitás 
25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler fűtőszál darabonként 3 kW 
telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány ajánlott -el. bekötés 2 m 
vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállás padlóból a gép mellett elzáró 
szerelvénnyel -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállás padlóból Mérete: 600x615x810 mm, 
vagy azzal egyenértékű 1 db 
- 12 literes vízlágyító, 1 db 
- G7F4E+FE1 típusú, 4 égős gáztűzhely elektromos hőlégkeveréses sütővel (sütőteljesítmény: 
3,5 kW); sütőméret: 4×GN 1/1 (rendelhető 60×40 cm-es sütőmérettel is); gázcsatlakozás: 
3/8"; égőteljesítmény: 2×3 és 2×3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 V. Méret:80*70*90 cm, 
vagy azzal egyenértékű 2 db 
- NFG-1140 típusú Gázzsámoly, rozsdamentes kivitelben, erősített, öntöttvas 
edénytartóráccsal, körégővel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, piezzo 
gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m3/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési pozíció: 
350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékű 2 db 
- XVC 705 típusú Kombinált gőzpárolós sütő digitális vezérléssel és maghőmérséklet mérő 
szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 10x GN 
1/1, Tálcatávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsővilágítás,. Méret:750x792*960, vagy 
azzal egyenértékű 1 db 
- Gőzkondenzátor, 1 db, 
- Tisztítózuhany, 1 db,  
- Géptartó állvány, 1 db,  
- Vízlágyító (12 literes), 1 db, 
- TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm szintezhető 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 
2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, 
méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es 
medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 



mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, 
méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db 
- AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékű 1 db 
- Öltözőszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db, 
- Asztal+4 db székkel, 2 db 
- Öltöző pad 140 cm, 1 db  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 4  
meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában  
1) A rész meghatározása  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 30000000-9   

További tárgyak: 32332100-0   

3) Mennyiség vagy érték  
Számítástechnikai eszközök  
- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelző: 15,4" WXGA TruBrite, 
Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 54mbps, 
Videokártya,) vagy azzal egyenértékű 4 db. 
- Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- Számítógép felújítás 1 db. 
- Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékű 2 db. 
- Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0ás 
csatlakozás) vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, 
Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1_, Fényerő:2200 
ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékű 1 db. 
- Multifunkciós készlet. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat 
átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvető 
csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy azzal 
egyenértékű 1 db.  



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
----------------------  
 


