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I. Előzmény 
 
1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2009. szeptember 10-én hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  közbeszerzési eljárást indított  Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
„Gyermekvár” eszközbeszerzése tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 
2009. szeptember 23-án kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Szállító. 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Megrendelő a Szállító ajánlatát fogadta el, ennek 
megfelelően a felek szerződét kötnek a jelen Szállítási Szerződés és a hozzá kapcsolódó 
mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 
 
 

            2. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szállító közbeszerzési ajánlata, a 
Megrendelő részéről kiadott  közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás. Amennyiben a 
jelen szállítási szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége 
alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartják 
érvényesnek. 

 
 
            3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 

szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a felek kötelezettséget vállalnak a 
szerződési feltételek közbeszerzési dokumentumból következtethető céljának értelmezésére és 
estleges módosítására (összhangban a Kbt 303.§-ával). 
 
 



 
II.  A szerződés tárgya 

 
1. A megrendelő megrendeli , a Szállító elvállalja és üzembe helyezi Újhartyán Község 
Önkormányzata  a KMOP-2007-4.6.1./B-2. kódszámú, Közép-magyarországi Operatív 
Program közoktatási intézmények beruházásainak támogatása keretén belül kiírt Újhartyán 
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése tárgyú ajánlattételi 
felhívásban és az ajánlati dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározott minőségi és 
mennyiségi feltételeknek megfelelő áruféleségeket a jelen szerződésben meghatározott 
teljesítési helyre, jelen szerződés  IV/1. pontjában meghatározott időpontig, hiba-, és 
hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, egyes áruféleségeket 
telepítéssel együtt. A műszaki specifikáció – Szállító által beárazott példánya – jelen 
szerződés 1. sz. mellékletét képezi.  

 
 
2. A szerződés jogalapja a  közbeszerzési eljárást lezáró döntés, valamint a  ……./2009. 
(……..) számú ÖNK testületi határozat. 
 
 
 

III.  A vállalkozói díj 
 
1. A Megrendelő a II/1. pontban rögzített szerződésszerű teljesítése után nettó 
35.900.000Ft + áfa (25%), összesen bruttó 44.875.000.-Ft, azaz  Negyvennégymillió-
nyolcszázhetvenötezer forint árat fizet a Szállítónak, amely teljesítés időpontjában 
meghatározott ár. 
 
A Megrendelő által fizetett ár magában foglalja a II/1. pontban meghatározott valamennyi 
teljesítés ellenértékét, amely ár a szállításkor érvényes forintárat jelenti, melynek utólagos 
módosítására nincs lehetőség. 
 
A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor Megrendelő számláját a számlavezető 
bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 
 
 
2. Megrendelő a teljesítés igazolással leigazolt számlákat - összhangban a Kbt.305.§ (3) 
bekezdésében foglaltakkal- a teljesítési igazolás kibocsátásától számított 30 napon belül utalja 
át a Szállító Raiffeisen Bank: 12050002-00247422-00100008, vagy  UniCredit Bank: 
10917000-00000004-31950000  számú bankszámlájára.  
 
A szerződésszerű teljesítés igazolásának a Felek, a szállítólevelek aláírását tekintik. Az igazolt 
szállítóleveleket a számla mellékleteként csatolni kell. 
 
3. A vállalkozási díj tartalmazza a megvalósítással kapcsolatban felmerülő összes anyag 
és munkadíjat. 
 
 
4. A vállalkozási díj fedezetett nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, 
amelyek szükségesek a műszaki tartalom szerinti munkák megvalósulásához. A Megrendelő 
semminemű műszaki vagy egyéb okok miatt (így például  a vállalkozási szerződés megkötése 



és a megvalósulás közötti időszakra bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt 
nem fogad el. 
 
 
 

IV.  A szerződés teljesítési határidői 
 
1. A szállítás megkezdésének időpontja: 2009. október 2. 

    A szállítás véghatárideje, a teljesítési határidő: 2009. október 22.  

   A Szállító a Megrendelő engedélyével előteljesíthet. 

 
 

2.  A teljesítés helye:  Újhartyán, Béla Gödör, 415/6  hrsz-ú óvoda ingatlan. 

 

3. A Szállító köteles az árúkat eredeti, gyári csomagolásban leszállítani, amely árú épségét a 
fuvarozáskor, illetve a tároláskor megóvja. 

 

4. A Szállító az árút a jelen szerződés IV/2. pontjában rögzített teljesítési helyre köteles 
leszállítani a saját költségén és veszélyére, illetve azon árúkat, amelyeke a Megrendelő az 
ajánlattételi felhívásban telepítést is kért, köteles a saját költségén, a Szállító által 
megtervezett, de a Megrendelő által elfogadott helyre telepíteni. 

 

5. Fuvarozóval történő szállítás esetén az árut, a Szállító köteles a fuvarozótól átvenni, és a 
fuvarozóval szembeni esetleges kárigényeket érvényesíteni. 

 

6. A Szállító a Megrendelő által a IV/2 pontban rögzített  címen rendelkezésre bocsátott 
zárható helyiségben az általa leszállított vagy a fuvarozó által leszállított árut kicsomagolja és 
ellenőrzi, hogy az áru az előírt mennyiségben és darabszámban sértetlenül és éppen 
megérkezett e. Az általa észlelt mennyiségi hiányt vagy hibát a Szállító az előírt teljesítési 
határidőn belül saját költségére köteles pótolni. 

Az áru elvesztéséből vagy rongálásából eredő kárveszély az áru leszállítását követő és a 
Megrendelő mennyiségi átvételét igazoló jegyzőkönyv átadásáig a Szállítót terheli. 

 

7 . A Megrendelő a Szállítóval történt megállapodása alapján kijelöli és biztosítja a teljesítési 
helyszínt. 

 

8. A szerződés teljesítésének időpontjáról a Szállító 3 nappal megelőzően írásban értesíti a 
Megrendelőt. Kitűzött időpontban történik az áru mennyiségi átvétele, és ekkor kezdődik a 
Megrendelő minőségi átvételi vizsgálata. A mennyiségi átvétel a szállító által kiállított 
szállítólevélen történik. 

 



9. A minőségi átvétel helye a szerződés IV/2. pontja szerinti teljesítés helye. A minőségi 
átvételt a mennyiségi átvételtől számított 3 napon belül kell elvégezni. Minőségi hiba esetén a 
hibáról a Szállítót írásban kell értesíteni, és meg kell hívni a minőségi hiba megállapításának 
jegyzőkönyvezésére záros határidőn belül.  

 

10. A Szállító a sikeres átadás-átvételt követő első naptól számítva a jelen szerződés 
mellékletét képező, az ajánlatban megadott  12 hónap jótállást vállal. 

Amennyiben az áru a jótállási idő alatt meghibásodik és funkciójának megfelelően nem 
használható, a jótállási idő annyi nappal hosszabbodik meg a hiba közlésétől számítva, 
amennyi napig a hiba miatt az áru a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. 

 

 
V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
1. Kötbér 
Késedelmi kötbér mértéke: 100.000.-Ft/nap 
A kötbér vetítési alapja a Szállítót megillető és a Megrendelő által fizetendő teljes 
ellenszolgáltatás nettó értéke.  
 
 
2. Garanciák és szavatossági, jótállási időtartamok. 

 
Szavatossági időtartam: Jogszabály szerint 
Jótállási időtartam: 12  hónap 

 
A  Szállító a jogszabály szerinti szavatosságon felül 12  hónap szavatossági időt vállal a 
leszállított és helyére összeállított, valamint telepített árúkra egyaránt. 
 
1. Jótállási garancia. 
 
A jótállási garancia a jótállás időtartam alatt áll fenn. A Szállító által ajánlatába megajánlott 
időre szól, a végszámla összegéből  3% kerül visszatartásra, amelyet a vállalkozónak 
kizárólagos bankgarancia adásával kell teljesítenie által ajánlatába megajánlott jótállási időre. 
 
 

 
VI.  Megrendelő és Szállító kötelezettségei 

 
 

1.  Szerződésszegés. 
 
Amennyiben a megadott teljesítési határidő napjáig az átadás-átvételi eljárás meghiúsul, a 
Megrendelő jogosult 100.000.-Ft/nap késedelmi kötbért az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének a napjától étvényesíteni. 
 
Amennyiben a Szállító a teljesítéssel 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és az elmaradásból eredő kárát megfizettetni a 
Szállítóval. 



 
A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén, igénye szerint jogosult kijavíttatni vagy 
cserét vagy árleszállítást kérni, amelynek a Szállító köteles eleget tenni. 
 
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. 301/A §. (2)-(3) bekezdése szerinti 
törvényes késedelmi kamatot számíthat fel. 
 
 
2. A Felek a jelen szerződésben az írásban történő értesítés alatt távirat,  vagy ajánlott levél, 
illetve vagy telefaxon történő értesítést értenek. Az írásbeli értesítés tudomásra jutás napján a 
címzett részéről történő átvételt értik a Felek. 
 
 
3. A Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni 
teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy a részbeni nem teljesítés 
olyan előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett 
be, amely vis maiornak minősül. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior 
bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő 
körülményt, eseményt a magyar Gazdasági Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis 
maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. 
 
 
 
 

VII.  Egyéb rendelkezések 
 
 

1. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője: 
név: Schulcz József 
Beosztás: Polgármester 
Telefon: 06-29/372-133 
 
 
2. Szállító teljes jogkörrel rendelkező képviselője: 
név: ifj. Szikszai Tibor 
Beosztás: ügyvezető 
Telefon: 06-56/516-030 
 
 
 
3. A szerződés hatályba lépése. 
 
Jelen szerződést mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép 
hatályba. 
 
 
 
 
 
 



4. A Szerződés módosítása. 
 
Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásbab módosíthatják, ha a szerződéskötést 
követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény 
miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti. 
 
Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul 
írásban tájékoztatni egymást ezen változásról. 
 
 
5. Költségek. 
 
Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más 
jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket. 
 
 
 
 

VIII.  Vegyes rendelkezések 
 
 
1. A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. 
 
 
2. Amennyiben jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve 
utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a Felek olyan rendelkezéssel pótolják, 
amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. 
 
 
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 
4. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával, és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden felmerülő 
műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a  Dabasi Városi 
Bíróság mint  illetékes bíróság döntésének.  
 
 
5. A jelen szerződést csak szerződésmódosítás keretében, a szerződő felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs 
jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy egyéb más 
bejegyzés.  
 
 
 



6. A szerződés a szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép 
életbe.  
 
 
7.  A szerződő felek kijelentik, hogy  jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

- közbeszerzési dokumentáció 
- részletes, árazott költségvetés és összesítő 
- vállalkozói nyilatkozat a jótállásra vonatkozóan 
- vállalkozói nyilatkozat a késedelmi kötbérre vonatkozóan 
- vállalkozói nyilatkozat a jótállási garanciára vonatkozóan 

 
 
 
 
 

Újhartyán, 2009. október 1. 
 
 
 
 
 
 Megrendelő részéről:  Szállító részéről: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet: 

 
 
 

    TÁRGYI ESZKÖZ MELLÉKLET Összesítő Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
"gyerekvár" építése című pályázat tárgyi eszköz beszerzéséről     

Megnevezés:         
          

8 foglalkoztatós óvoda helyiseégeinek 
berendezése   

      
Kültéri bútorok, játszótér beszerzése, 

telepítés   
      

Óvodai fejlesztő eszközök beszerzése   
      

Tornaterem berendezése, eszközök         
Konyha berendezése         

          

8 foglalkoztatós óvoda bútorainak beszerzése: 
    

1.3 Porta     

Megnevezés Műszaki paraméterek 
Szállítandó 
mennyiség     

1. Íróasztal 
18 mm vasrag laminált bútorlap, ABS 
él, zárható polcos alátétszekrény, 
felette egy fiók, 120*68*75 cm 

1     

2. kulcstároló szekrény key 100  típus, 8 rekeszes, 550*380*80 
cm, RAL 7035 világos szürke 

1     

3. Megane forgószék irodai, kárpitozott ülő és hátlap, görgős 
forgószék, karfa nélkül 

1     

4. SZ-013 szekrény 
kétajtós zárható, osztott polcos 
szekrény, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, 90*43*130 cm 1     

5. Fém állófogas fém, 180 cm magas, esernyőtartós 

1     
1.7 Elkülőnítő     

1. Ágyneműtartós heverő fejtámlával kárpitozott,200*80 cm 

2     

2. Társalgó asztal laminált bútorlap, ABS él, 50*50*50 cm 

2     

3. Mátra szék fém vázak, kárpitozott ülő és hátlap 
2     

1.8 Intézmény vezető iroda     

1. Nagyméretű laplábas, íves irodai 
asztal 

18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
laplábas, 180*70*75 

1     
2.vezető bőrfotel görgős, gázrugós, karfával 1     



Sz-013 szekrény 
kétajtós zárható szekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él, 
90*43*130 cm 1     

Sz-008 szekrény 
kétajtós zárható szekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él, 
100*50*180 cm 1     

Sz-004 szekrény 
egyajtós, osztottt polcos szekrény, 18 
mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
90*43*130 1     

Fém állófogas fém váz,180 cm magas,esernyőtartós 
1     

Isz-1 tárgyalószék fém váz,kárpitozott ülő és hátlap 
2     

Görgős számítógéptartó fém váz, 4 görgővel szerelve 1     

3. 3 fiókos görgős alátétszekrény görgős alátétszekrény, 45*60*60 cm, 18 
mm vastag laminált bútorlap, ABS él 

1     
1.9. Gondnoki iroda     

1. Íróasztal 
18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
zárható pocos alátétszekrény, felette 
egy fiók, 120*68*75 1     

2. Irodai forgószék görgős, gázrugós, kárpitozott ülő és 
hátlap 1     

3. Sz-001 szekrény 
18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
mindkét részben 4-4 polcos, két ajtós 
szekrény, 180*100*50 cm 

1     

4. Sz-007 szekrény 
18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
középen osztott szekrény, nyitott, 
180*100*50 

1     
1.11. Takarító szertár     

1. Fém polcrendszer horganyzott, 180*20*200 cm 1     
1.12 Öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.13 Mosdó     

1. törölközőszárító 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     

1.14. Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. Mese asztal 
fém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-14/7 szekrény 69146*42 cm 1     
6. OVB-102 szekrény 103*100*42 cm 1     



7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     
8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló fém váz, görgős 

3     

16.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

17. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
18. játszó galéria fából, beltéri 1     
19. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.15 logopédiai foglalkoztató     

1 Íróasztal 
18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
zárható pocos alátétszekrény, felette 
egy fiók, 120*68*75 1     

2. Megane forgószék irodai, kárpitozott ülő és hátlap, görgős 
forgószék, gázrugós 

1     

3. Alul, felül zárható kétajtós szekrény 
közepe nyitott polcos ész két 
polcközzel, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, 100*55*180 cm 4     

4. Frédi szék fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

3     
5. fali tükör 70*140 cm 1     

1.16 Öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.17 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. mese asztal 
ém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     



3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra 

paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő 

textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló 

fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.19 Öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.20 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. Mese asztal 
fém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     



11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.21. Mosdók     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     

1.23 kerti játéktároló     
1.Fém polcrendszer horganyzott,300*60*200 cm 1     

1.24 Közlekedő     

1. téglalpalakú modell SR 195 típus SR2+SR3+SR3+SR4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

2. trapéz alakú modell TR2+TR3+TR3+Tr4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

3. Virágtartó  fém váz, 100*60*30 cm-es rész, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él 5     

4. Atlanta szék fém váz,kárpitozott ülő és hátlap 

20     
1.25 Öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.26 foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     



2. mese asztal 
ém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra 

paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő 

textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló 

fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.27 Mosdó     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     

1.28 öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.29 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. mese asztal 
ém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     



4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra 

paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.30 Mosdó     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     

1.31.Öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.32 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. Mese asztal 
fém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     



8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.33. Mosdók     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     
1.34. Közlekedő     

1. téglalpalakú modell SR 195 típus SR2+SR3+SR3+SR4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

2. trapéz alakú modell TR2+TR3+TR3+Tr4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

3. Virágtartó  fém váz, 100*60*30 cm-es rész, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él 5     

4. Atlanta szék fém váz,kárpitozott ülő és hátlap 

20     
1.35 öltöző     

1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.36 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     



2. Mese asztal 
fém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.37. Mosdók     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     
1.38. Közlekedő     

1. téglalpalakú modell SR 195 típus SR2+SR3+SR3+SR4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

2. trapéz alakú modell TR2+TR3+TR3+Tr4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

3. Virágtartó  fém váz, 100*60*30 cm-es rész, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él 5     

4. Atlanta szék fém váz,kárpitozott ülő és hátlap 

20     
1.39 öltöző     



1. egyedi kivitelű OVB- 14/8 
öltözöszekrény 

25 személyes öltözőszekrény, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS élzáras, 
fa színes foggantyúk, alul cipőtartóval 
felül akasztós szekrény, kárpitozott 
ülőfelülettel 552*130*52 cm 

1     
1.40 Foglalkoztató     

1. Frédi szék 
25 mm átmérőjű cső, 1,5 mm 
falvastagsággal, rétegelt lemez ülő és 
hátlap 25     

2. Mese asztal 
fém váz, 120*60 cm,40 mm átmérőjű 
cső váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él 7     

3. Nevelői asztal 120*68*75 cm 1     

4. Nevelői szék fém váz, kárpitozott ülő és hátlap 
1     

5. OVB-101 szekrény 103*100*42 cm 1     
6.OVB-102 szekrény 103*100*42 cm       
7. OVB-103 szekrény 103*100*42 cm 1     

8. OVB- 14/7 szekrény 69*146*42 cm 1     
9. OVB 13/3 szekrény 103*146*42 cm 1     

10. OVB-14/4 szekrény 103*146*42 cm 1     

11. Norbi Óvodai fektető 
folyóvizzel mosható, lángálló, 
izzadásgátló, légátersztő bevonattal, 
130*55*14 cm 25     

12. Norbi óvodai fektetőhöz gyermek 
ágyneműgarnítúra 

paplan:90*140 cm, párna: 40*50 cm 

25     

13. Norbi óvodai fektetőhöz stepelt 
lepedő 

textil, könnyen tisztitható 

25     

14. tornazsák textil, könnyen tisztitható 33*48 cm 
25     

15. Vállfás ovizsák textil, könnyen tisztítható 43*70 cm 
25     

16. Norbi óvodai fektetőhöz görgős 
tároló 

fém váz, görgős 

3     

17.Béni pad fém váz, rétegelt lemez ülőlap, 120*30 
cm, csoportos foglalkoztatáshoz 

7     

18. beltéri hulladékgyűjtő rozsdamentes acél, króm kivitel, 15 
literes, kivehető belső kosár, lábpedálos 

1     
19. játszó galéria fából, beltéri 1     
20. Parafa tábla 100*100 cm 1     

1.41. Mosdók     

1. törölközőtartó 
fém váz, 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS él, felül pohártartóval, 14 
férőhelyes, 130*110 cm 2     

1.44. raktár     

1. rozsdamentes fém polcrendszer 200*60*180 cm, 4 szintes 

1     
1.45. raktár     



1. rozsdamentes fém polcrendszer 200*60*180 cm, 4 szintes 
1     

1.50 Szertár     
1.Fém polcrendszer horganyzott, 400*600*200 cm       

2.4. Vezető helyettesi iroda     

1. Vezető asztal 

íves vezetői asztal, 25 mm vastag 
laminált bútorlap ABS él, fém váz, 
szintezhető láb, előtétráccsal, bal 
oldalon kiegészítő elemmel 1     

KO+G3+1 konténer 18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
görgős, 4 fiókos konténer, 60*60*45 cm 

1     

Sz-150 NYSZ szekrény 
nyitott polcos szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*80*40 1     

Sz-150TK szekrény 
egy ajtós szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*45*40 cm 1     

5. Sz-150TSZ két ajtós szekrény,szintezhető fém 
lábbal, 18 mm 1     

6. SZ-150UK szekrény egy ajtós üveges szekrény, szintezhető 
fém lábbal 1     

7. Lambda 065 műbör állítható magasságú,dönthető 
hátlap,görgős karfás 1     

8. fém állófogas 180 cm magas 1     

9. Vendég szék fix.karfás szék, kárpitozott ülő és hátlap, 
kárpit: fekete 1     

2.5 Gazdasági iroda     

1. fine fémlábas íróasztal 
íves vezetői asztal, 25 mm vastag 
laminált  ABS él, fém váz, szintezhető 
láb, előtétráccsal 1     

2.KO+G3+1 konténer 18 mm vastag laminált bútorlap, ABS él, 
görgős, 4 fiókos konténer, 60*60*45 cm 

1     

3.Sz-150 NYSZ szekrény 
nyitott polcos szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*80*40 1     

4.Sz-150TK szekrény 
egy ajtós szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*45*40 cm 1     

5. Sz-150TSZ két ajtós szekrény,szintezhető fém 
lábbal, 18 mm 1     

          

6. SZ-150UK szekrény egy ajtós üveges szekrény, szintezhető 
fém lábbal 1     

7. KSZ 75-TSZ szekrény 
két ajtós szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 75*80*40 1     

8. Lambda 065 műbör fotel állítható magasságú,dönthető 
hátlap,görgős karfás 1     

2.7 Nevelőtestületi szoba     

1. Íróasztal 120*68*75 cm laminált asztallap ABS 
élzáras 8     

2. Hugo fa vázas kárpitozott szék Bükk fa váz, kárpitozott ülő és hátlap 
8     



3. Standard fali tábla 100*100 cm, zománc, acél kivitelben 
1     

4.Sz-150 NYSZ szekrény 
nyitott polcos szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*80*40 2     

5.Sz-150TK szekrény 
egy ajtós szekrény, szintezhető fém 
lábbal, 18 mm vastag laminált bútorlap, 
ABS élzáras, 150*45*40 cm 2     

6. Sz-150TSZ két ajtós szekrény,szintezhető fém 
lábbal, 18 mm 2     

2.15 öltöző     

1. Project 4 fém öltöző szekrény 1800*1200*500 cm, fém, RAL 7035 
világos szürke 2     

2. Öltöző pad 2 fém váz, nyír ülőlap, 190*60*45 cm 
2     

2.9. Phenő+Öltöző     

1. Project 4 fém öltöző szekrény 1800*1200*500 cm, fém, RAL 7035 
világos szürke 2     

2. Öltöző pad 2 fém váz, nyír ülőlap, 190*60*45 cm 
2     

3. Fémvázas asztal 120*80*75 cm, fém váz, 18 mm vastag 
laminált bútorlap, ABS él 

1     

4. TSZ-11 szék csővázas szék, kárpitozott ülő és 
háttámla 6     

2.6 Műhely     
1. Fém polcrendszer horganyzott, 300*60*200 cm  2     

2.1. Közlekedő     

1. téglalpalakú modell SR 195 típus SR2+SR3+SR3+SR4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

2. trapéz alakú modell TR2+TR3+TR3+Tr4 típusú modellből 
összeépítve 

5     

3. Virágtartó  fém váz, 100*60*30 cm-es rész, 18 mm 
vastag laminált bútorlap, ABS él 5     

4. Atlanta szék fém váz,kárpitozott ülő és hátlap 

20     
2.19 Raktár     

Sz-001 szekrény 
kétajtós szekrény, mindkét részben 4-4 
polcos, középen osztott, két ajtós 
szekrény, 180*100*55 cm 

5     
Raktár 2.3     

Sz-001 szekrény 
kétajtós szekrény, mindkét részben 4-4 
polcos, középen osztott, két ajtós 
szekrény, 180*100*55 cm 

5     
          

Óvodai kültéri bútorok beszerzése:     



Megnevezés Méret befoglaló 
méret 

Ütéscsillapító 
burkolat 
szükséglet 
m2 

Menny. 

A. Játszótéri eszközök 
Felső udvar 

1. Perpeto 14210/B "iglo" játszóvár 
íves tetővel 830*420*375 

770*950 50 1 
2.Perpeto 11120- Fészekhinta 385*200*250 770*350 23 1 

3. Perpeto 11330/A- Mérleghinta 300*36*85 600*236   1 
4. Perpeto 11110- Kétüléses hinta 385*200*250 770*350 23 1 

5. Perpeto 11430 babaház 200*160*200 500*460   1 
6. Perpeto 12230- Teherautó 350*120*218 650*420   1 

7. Perpeto 3x3m 11420- Homokozó 
keret 300x300x30 

500*500   1 
8. Perpeto 11380- Duplarugós 

mérleghinta 300*300*105 
600*600   1 

Alsó udvar: 

1. Super- sport JKS 12081- Egytornyú 
kombinált játszóvár két csúszdával 485*660*354 

959*835 60 1 
2 Perpeto 13310/A- Mászógula kicsi 177*248*240 550*510 28 1 
3. Super sport TRS 001- mérleghinta 280*45*80 550*309   1 
4.super Sport SWD 001- Kétüléses 

hinta lapüléssel 300*169*195 
709*300 21 1 

5. Perpeto 3*3 m 11420- Homokozó 
keret 300*300*30 

500*500   1 
6.Super sports JKS 13008- Lépegető 

egyensúlyozó mászóka 477*452*103 
755*731   1 

7. Super-sport SPT 00 játszóház 137*137*218 418*418   1 
8. Super-sport TRA002 Duplarugós 

mérleghinta két üléssel 
175*139*80 

474*439   1 
B. Ütéscsillapító burkolat kiépítése: 

1. ütéscsillapító gumiburkolat 
telepítése Fészekhinta és 2 db 

kétüléses hinta (11110, SWD 001) 
alatt vörös színben 

  

    67 m2 
2. ütéscsillapító homokburkolat 

telepítése   
    138 m2 

Óvodai eszközbeszerzés: 

Cikkszám Megnevezés Darabszám     
1092 LYRA Ujjfesték 4 színű 2     
1145 Fémtalicska csővázas 20     
1202 DS64720 Szorzótábla 2     
1210 NA337176 Szócsaládok 1     
1214 NA343142 Portré 2     
1264 NA343128 Játék a kockákal 2     

1265 
NA303029Műanyag csavarok 

2     
1275 DS64927 Mi történik, ha? 1     
1306 NA388402 Számoló doboz 2 1     
1307 NA388404 Számoló doboz 1 1     
1308 NA388405 Abakusz 2 1     

1313 
NA371425 Sárga tartók 4 db-os 

3     



1315 NA373000 Karikák gymkithez 35 cm 1     
1316 NA373001 Karikák gymkithez 50 cm 1     
1317 NA373002 Karikák gymkithez 65 cm 2     
1321 NA387431 Botok alapszett 150 cm 3     
1323 NA389251 Gyimkit alapszett  1     
1344 NA336013 Öt érzékszerv játék  1     
1346 NA337020 Mackók beszéltetnek minket  1     
1348 NA337037 Tactilo 2     
1350 NA337188 Mágneses  labirintus 1 1     
1353 NA337214 Állvány labirint.-hoz 6     
1354 NA337230 Hogy is történt? 2     
1357 NA337240 Mágneses tábla nyelvi gyak. 1     
1358 NA342000 Grafikai készlet 1     
1359 NA342842 Tájékozódás a térben 1 1     
1360 NA342844 Tájékozódás a térben 2 1     
1361 NA345000 Maxi-Geocoloredo 2     
1370 NA375067 Nagy Manipuloo 2     
1504 NA343104 Ritmusok és gyöngyök 2     
1924 DS63901 Számolós játék 2     
1952 NA372613 Közlekedési táblák 3     
1953 NA389225 Mágneses labirintus 2 1     
1982 NA312023 Kétoldalas lépegető 2     
1995 NA336901 Olvasáselőkészítő  II 1     
1996 NA336912 Olvasáselőkészítő I 1     
1997 NA337009 Képtörténetek I 1     
2003 NA388027 Szókincsbővítő-otthon 1     
2004 NA388026 Szókincsbővítő-környezet 1     
2025 NA342853 Tájékozódás a térben kicsik 1     
2052 NA380395 Hangszer-készlet 1     
2072 NA388403 Számolódoboz 3 1     
2073 NA343121 Logikai készlet 1. 1     
2074 NA343122 Logikai készlet 2 1     

2082 
NA371118 15 játék testünk 
megismerése 1     

2623 NA337222 Állathang lottó CD-vel 1     
2624 NA337223 Családihang lottó CD-vel 1     
2775 DS63281 Mágneses világtérkép óriás 2     
2776 DS69581 Fedezd fel a farmot puzzle 1     
2790 DS63309 Számpuzzle 2 2     
2851 MT484 Törtes lottó 2     
2852 MT748 Idő lottó 2     
2858 MT1177 Mértékegység lottó 2     
2890 NA337123 Veszélyes helyzetek 1     
2891 NA342097 Íráselőkészítő 2 1     
2892 NA342096 Íráselőkészítő 1 1     
2927 NA336991 Szócsaládok 2 1     
2929 NA373193 Kétoldalas egyensúlyozó 1     
2932 NA375092 Trioló 2     
2933 NA388407 Számolódoboz új 4 1     
3244 NA337131 Hang-helyzet lottó CD-vel  1     
3246 NA337127 Hangtörténetek 2 CD-vel 1     
3247 NA337132 Hangtörténetek 1.CD-vel  1     

3289 
NA332716 Testünk megismerése 
puzzle  1     

3290 
NA332717 Testünk megismerése 
puzzle 1     



3305 NA336595 Természer maxilottó 1     
3315 NA342125 Táblás logokai készlet  1     
3316 NA342126 Bohócos logikai készlet  1     
3366 NA371097 A fürge legény  1     
3411 NA373099 Bólyák  3     
3471 NA389252 Háromszög palló 1     
3517 DS695591 Fedezd fel a környezet 1     
3840 ML29904 Dömper óriás 54 cm 4     
3909 OR049 Mennyi az idő farkas úr 1     
3914 OR009 Katicabogaras játék 2     
3934 SA 101 Illat lottó 1     
4003 NA337133 Érzékelős lottó 1     
4012 NA342119 Bohócos logikai készlet 1     
4032 NA 380047 Bővíthető sítalp 3     
4033 NA380058 Zsákban futás 4     
4056 ML96295 Kis sárkány 3     
4061 OR058 Melyik a szemét? 2     
4062 OR032 Buszmegálló 2     
4065 MT01383 Érzések fotógyüjtemény 1     
4067 ML96292 Sárkánypiramis bébi 3     
4068 ML96291 Sárkányos könyv textil 3     
4069 ML97211 Vödörpiramis bébi  3     
4074 ML96296 Sárkányos kocka 2     
4082 JG03 Mérés és összehasonlítás 2     
4086 JG02 Mátrix 2. 2     
4092 JG07 Keretjáték 2     
4093 JG23Tükrös-játék 2     
4134 AP347 Festékrollerkészlet 2     
4136 AP407 Festékrollerkészlet kicsi 2     
4137 AP640 Ujjnyomda 24 db-os 3     
4141 AP634 Homokés festék vonalzó  3     

4164 
EZ46100 Egyensúlyozó deszka 
golyókkal  2     

4167 
EZ46050 Egyensúlyozó tárcsa 
golyókkal 2     

4198 VT55005 Roller 5     
4201 VT55010 Mini tricikli 5     
552 Ásó 70 cm-es fém  20     
553 Gereblye 70 cm-es fém 20     
554 Lapát 70 cm-es fém 20     
557 Homokozó ásó II 22cm-es 23     
558 Homokozó lapát 22 cm-es 23     
566 Szita homokozóba 42     
567 Vödör, fém 60     
569 Öntözőkanna  58     
570 Homokozó gereblye 22 cm-es 23     
571 Kapa 70cm-es fém 10     
589 Gólyaláb bükkfából 4     
809 Cirokseprű vékony nyelű 20     
981 DS69303 Farm óriás puzzle 1     
982 DS69302 Állatkert óriás puzzle 12     
983 DS63308 Keresd a színt! 2     
984 DS63307 Keresd a formát !       

Óvoda építési eszközbeszerzés:     
Megnevezés Db       

BE 001 Testhenger család 2grn       



BE 003 Greiswald I. kombinált 
tornaszer 1 db       

BE 009 Műanyag 4 db-os íves 
mászóka 2 grn       

BE 012 egyensúlyozó korong nagy 90 
cm 6 db 

      
KA 001 Minifoci kapu háló nélkül 1 pár       

TF 008 Tornapad 2 m 6 db       
Tf 009 Tornapad 4 m 3db       

KL 028 Óvodai beltéri kosárállvány 
komplett ellensúlyos 1 pár 

      
Tf 004 Óvodai bordásfal 26 db       

Tf 030 Óvodai tornaszekrény 2 részes  1 db 
      

Nagykonyhai berendezés:   
Típus megnevezés, leírás db     

          

FMC-3770   

 3 medencés mosogató rozsdamentes 
acél kivitel, 40*40 mm-es zártszelvény 
szerkezet, szintezhető lábakkal, 
vízvezető peremmel, szifonnal, 
leeresztő szeleppel, hátsó felhajtással, 
Medenceméret: 700*700*300 mm 
Befoglaló méret: 2350*800*850 mm 2     

FMC-2770  

 2 medencés mosogató rozsdamentes 
acél kivitel, 40*40 mm-es zártszelvény 
szerkezet, szintezhető lábakkal, 
vízvezető peremmel, szifonnal, 
leeresztő szeleppel, hátsó felhajtással, 
Medenceméret: 700*700*300 mm 
Befoglaló méret: 2350*800*850 mm 2     

FMA 18/6 P 

Rm. Munkaasztal alsó polccal 
rozsdamentes acél kivitel, 40 mm-es 
rezgéscsillapított munkalappal 40*-40 
mm-es zártszelvény szerkezet, 
szintezhető lábakkal, 1 db alsó sima 
felületű polclappal 10     

CPN 28/9  

Fali páraelszívó ernyő rozsdamentes 
acél kivitel, motor és légtechnikai 
szerelvények nélkül, zsírszürő betéttel, 
páramentes zárt neoncsőcsőbúrával, 
páracsapdával, kivehető, mosható 
labirint betétekkel, olajeresztő csappal 1 
db 1700 mm-es elem 1 db 
elszívócsonkra Befoglaló 
méret:2000*800*400 mm 2     



CC 28/15 

Zyír- és páraelszívó sziget 
rozsdamentes acél kivitel motor és 
légtechnikai szerelvények nélkül, 
zsírszürő betéttel, páramentes zárt 
neoncsőcsőbúrával, páracsapdával, 
kivehető, mosható labirint betétekkel, 
olajeresztő csappal 1 db 1700 mm-es 
elem 1 db elszívócsonkra Befoglaló 
méret:2000*800*400 mm 1     

FAL 18/5 4P 

Rm. 4 szintes tárolóállvány 
rozsdamentes acél kivitel, 40*40 mm-es 
zártszelvény szerkezet, 4 db sima 
polclappal, szintezhető lábakkal 
Befoglaló méret: 1800*500*1800 mm 8     

NFG-1140  

Gáz főzőzsámoly rozsdamentes acél 
kivitel, piezzoelektromos gyújtóval, 
termoelektromos hőfokszabályozóval 
Teljesítmény:14 kW Befoglaló méret: 
635*635*460 mm 1     

GLF - 200  

Gázfűtés 200 literes rozsdamentes acél 
kivitel, szögletes kialakítású, szögletes 
csészével, indirekt fűtés, kettős 
biztonsági rendszerrel, automatikus 
vízfeltöltéssel, ionizációs gyújtással, 
elektronikus kontrolpanellel, hideg- 
meleg vízbekötéssel Felfűtési idő: 
max:64 perc Teljesítmény:230V-2*3 kW 
Befoglaló méret:540*420*300 mm 2     

FE-77  

 Elektromos asztali olajsütő 8+8 literes 
rozdamentes acél kivitel, 2 db 8 l-es 
medence, fözőolajba merített 
elektromos fütőszállal, hőfokszabályozó 
termosztáttal, 2 db 19,5*24 5*12 cm-es 
müa. Nyeelű fritukosárral, Teljesítmény: 
220 V-2*3 kW 1     

GT4 N  

 4 Lángos gáztűzhely rozsdamentes 
acél kivitel, 4 nyílt égővel, alul nyitott 
tárolóval, blokkba építhető, szintezhető 
lábakkal Teljesítmény: 3,3kW*2*6 
kW+4,7 kW Befoglaló méret: 
540*420*300 mm 1     



KG-503  

Burgonyakoptató 280-300 kg/óra 
rozsdamentes acél kivitel Töltet 
tömege:10-12 kg Koptatási idő:kb 2 
perc teljesítmény: 230/400 V-0,75 kW 
Befoglaló méret: 480*630*820 mm 1     

FSZ 18/6 A 

Rm. Tárolóasztal közbenső polccal 
tolóajtóval rozsdamentes acél kivitel, 
lemezszekrényes kivitel, 3 oldalon 
burkolva, 40 mm-es rezgéscsillapító 
munkalappal, 1 db közbenső polcokkal, 
szintezhető lábakkal, 2 db tolóajtóval 
Befoglaló méret: 1800*600*850 mm 2     

FSZ 18/36  

Rm. a faliszekrény közbenső polccal 
tolóajtóval rozsdamentes acél kivitel, 
lemezszekrényes kivitel, 3 oldalon 
burkolva,1 db közbenső polcokkal,  2 db 
tolóajtóval vagy nyitóajtóval Befoglaló 
méret: 1800*350*600 mm 1     

FSZ 18/35  

Rm. Faliszekrény közbenső polccal 
ozsdamentes acél kivitel, 
lemezszekrényes kivitel, 3 oldalon 
burkolva,1 db közbenső polcokkal 
Befoglaló méret: 1800*350*600 mm 1     

Defender 3000 D31P300BX-M  

Raktári áruátvevő mérleg - 300 kg 
méréshatárral rozsdamentes acél 
platóval feketére festett vázzal, 
rozsdamentes tartóoszlopon elhelyezett 
elektronikával, nullázógomb, tárasúly 
beállítási lehetőség, szintezhető 
lábakkal, hitelesítve. Méréshatár:300 kg 
Osztásérték: 100g Plató méret:500*650 
mm 1     

Zanussi  

Hűtőszekrény 60 literes fehér színű, 
energiatakarékos, egy polccal, állítható 
hűtési hőmérséklettel, ajtónyítás iránya 
megfordítható, automatikus leolvasztás. 
Teljesítmény: 150 kW/óra Befoglaló 
méret: 500*530*530 mm 2     



Projekt 4  

Hosszúajtós öltözőszekrény - 4 ajtós 
osztályú acéllemez, elektrosztatikus 
színterezés, biztonsági zárral, 
kalaptartóval, ruhaakasztó rúddal, 
törölközőtartóval, esernyőtartóval, 
szellőzés az ajtón lévő kopoltyúkkal, 
névtáblatartóval, 4 ajtós Befoglaló 
méret: 1200*500*1800 mm 2     

OP E/H 1500  

OP E/H 1500 Egyoldalas, háttámlás 
öltözőpad ülőpadba sűlyesztett 
csavarok, az ülőpad és a háttámla 
natúr, lakkozott fenyőléc, ruhaakasztó 
kampók, porfestett acéllábak befoglaló 
méret: 1500*360*1600 mm 2     

ZS8050/3 

Zsúrkocsi 3 polccal rozsdamentes acél 
kivitel, 2 db polclappal, 2 db fix és 2 db 
fékezhető bolygókerékkel, 4 db 
ütközéshárító koronggal. Tálcaméret: 
800*500 mm 8     

 
 


