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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. október 4-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése 
 
Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette:  Városüzemeltetési Csoport 
   Bakos Gáborné csoportvezető 
    
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2019. év során több alkalommal egyeztettünk már a képviselő-testület tagjaival és a 
község lakóival a Raposka, Kultúrház mögötti, 80 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 
kialakított játszótérre történő új játszótéri eszközök beszerzéséről. Igyekeztünk 
minden szempontot és kérést figyelembe venni, mielőtt árajánlatot kértünk az 
általunk alkalmasnak tartott játszótéri eszközök beszerzésére.  
2019. szeptember 20-án megküldtük ajánlatkérésünket 3 játszótéri eszközök 
gyártásával és telepítésével foglalkozó cégnek a következők szerint: 
 
• Négyoldalú torony, ferde mászóka lépcsőkkel és fém fogantyúkkal, csúszda, 2x 

fémkorlát fémkeretbe ültetve. (4U-112K-15 típusú vagy azzal egyenértékű) 1 db, 
szabadesés magasság: 1,5 m, terhelhetőség: 270 kg, életkor: 3-14 év 

• Láncos kettes hinta fém szerkezettel (RH-210K-15 típusú vagy azzal 
egyenértékű) 1 db, szabadesés magasság: 1,5 m, terhelhetőség: 108 kg, életkor: 
3-14 év 

• Normál ülőke 1db 
• Baby ülőke 1db 
• Hintacsukló 4 db 
• Kötélpiramis (PY-630K-10 típusú vagy azzal egyenértékű) 1 db, szabadesés 

magasság: 1 m, terhelhetőség: 2160 kg, életkor: 3-14 év 
• 2*2 m homokozó (PI-220KS-10 típusú, vagy azzal egyenértékű) 

 
Ajánlattevők feladata a fenti eszközök szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a 
meglévő gyöngykavics alapra, valamint a játszótér használatba vételéhez a 
megfelelőségi tanúsítványok kiállítása. 
 
Az ajánlatkérésre felkért cégek a következők voltak: 
 

1. Bonita Játszóterek Group Kft. - 9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit utca 16/B.  
2. Royal-Kert Kft. - 8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2.  
3. Polyduct Zrt. - 4181 Nádudvar, Kabai út 62.  

 



Az ajánlattételi határidő lejáratáig megérkezett mindhárom árajánlat az 
ajánlatkérésben foglalt feltételeknek megfelel, érvényes. Az ajánlatokat teljes 
terjedelmükben az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 
Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a beszerzési eljárásban a bírálati 
szempont a legalacsonyabb árajánlat (a díjtételek összegzett, teljes bruttó ára 
alapján).  
 
A játszótéri eszközök beszerzése és telepítése beszerzési eljárásban a legalacsonyabb 
árajánlatot tartalmazó, a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő ajánlatot az 
ENERCOM s.r.o (székhely: Nitra, Szlovákia) tette, bruttó 2.849.023 Ft összegben. A 
magyarországi székhelyű Bonita Játszóterek Group Kft. tulajdonjogi nyilatkozata 
alapján (a mellékletben megtalálható) a szlovákiai székhelyű ENERCOM s.r.o a 
Bonita Kft. száz százalékos tulajdonosa, ezért ajánlata a beszerzési eljárásban 
érvényesnek számít. 
A beszerzéshez  a szükséges fedezet a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
        

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az ENERCOM s.r.o (székhely: Nitra, 
Szlovákia) árajánlatát játszótéri eszközök 
beszerzésére és telepítésére bruttó 2.849.023 Ft 
összegű vállalkozási díjért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótéri 
eszközök beszerzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződést aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2019. október 3. 
 
 

Bolla Albert 
polgármester 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

1. melléklet 
 
 
 


