
 

 

Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő 
eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projekt (TÁMOP-1.4.2-07/1.-

2008-0001)  

Ajánlattételi felhívás 

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.  
Tel: 06-1 212 4595  
Képviseli: Kogon Mihály igazgató 
 
 

Tárgya: Műhelyek működéséhez szükséges szerszámok beszerzése 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 2008. szeptember 1. és 2012. március 31. között 
valósítja meg a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét 
segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat (TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-
0001) projektjét. 

A projekt keretében az ország hét régiójában létrejött egy-egy segédeszköz-
fejlesztő és –javító műhely, amelyek megfelelő működéséhez, szerszámzatának 
kiegészítésre van szükség. 

 
A projekt keretében az alábbi specifikációnak megfelelően, ajánlatokat várunk 
szerszám beszerzésre: 
 



 

 

Műszaki specifikáció 

Szerszámok beszerzése 
 

Megnevezés Specifikáció egysége meny-
nyiség 

TITAN-marókészlet 20-r., 3-20 
mm 

Bernardo Proficenter 
700 W géphez 

készlet 7 

Szerelő-, feszítővas  készlet 7 

Bit készlet  készlet 7 

Megnevezés Specifikáció egysége meny-
nyiség 

Svéd kulcs  db. 7 

Fúróprizma  db. 7 

Menetmetsző és fúró készlet  
finommenethez M4 - 
M12-ig 

készlet 7 

Keményfém-lapkás 
esztergakéshez köszörű korong 

 db. 7 

Kónusz kulcs  db. 7 

Vákuumos emelő szállító szívókoronggal db. 2 

Recéző az esztergához befogó plusz görgőkkel db. 7 

Karos lemezolló 600-as db. 7 

kombinált esztergához 
forgócsúcs Tip. PC, MK2, MK3 

Bernardo Proficenter 
700 W kombinált 
esztergához 

db. 7 

Precíziós gépsatu PS 50 
Bernardo Proficenter 
700 W géphez 

db. 7 

Kézi körfűrész  db. 1 

  



 

 

Feltételek a szállításra vonatkozóan: 

Az Ajánlattevő vállalja, hogy az Ajánlatkérő hét műhelyébe (Nyíregyháza, 
Miskolc, Mórahalom, Székesfehérvár, Kaposvár, Szombathely, ill. Budapest) a 
beszerzésre kerülő tételekből leszállítja az egyes műhelyekre eső – a szállítási 
szerződés mellékleteként csatolt részletezés szerinti - mennyiséget a 
megrendeléstől számított 20 munkanapon belül.  

 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

• Az ajánlattevő nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, amelyről a 
szerződés aláírásakor nyilatkozatot kell tennie. 

• Vállalja, hogy a megbízó számára, kontakt-személy útján biztosítja a 
rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind 
telefonon, mind elektronikus formában. 

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: írásbeli ajánlatot kell tenni a teljes 
tételsorra, az egyes elemek egység- és összesített árazásával, valamint mindezek 
és az összegzett bruttó ajánlati ár e-mailben történő megküldésével, Pál Tibor 
műszaki vezető részére (pal.tibor@merek.hu címre). 

Ajánlattételi határidő: 2012. 01. 26. 10 óra ( A határidő az ajánlat 
beérkezésére vonatkozik! ) 

 

Szerződéskötés várható időpontja: 2012. 01. 30.   

 

Budapest, 2012. január 23-án. 

 


