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4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
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 
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 
KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 
I. szakasz: ajánlatkérő 
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon) 
Hivatalos név: EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Postai cím: Szabadság tér 1. 
Város/Község: Jászberény 
Postai irányítószám: 5100 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Balogh Ferenc 
Telefon: 06-52-415-709 
E-mail: baloghferenc@citromail.hu 
Fax: 06-52-415-709 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 
További információk a következő címen szerezhetők be: 

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_21096_2009


xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) LEÍRÁS 
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben 
megadott módon) 
Karosszérialakatos eszközök beszerzése a debreceni telephelyen épülő tanműhely részére 
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon) 
Karosszérialakatos eszközök beszerzése a debreceni telephelyen épülő tanműhely részére 
szállítási szerződés keretében. 
II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43840000-3
További tárgyak:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
III.1) Adminisztratív információk 
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre 
vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel) 
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás: 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 17736 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/04/24 (év/hó/nap ) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/09 (év/hó/nap ) 
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/10/05 (év/hó/nap ) 
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) 
[list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap ) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap ) 
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap ) 
[end_of_list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1 
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------- 
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő 
meghosszabbításra? nem 
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő: 
(év/hó/nap ) Időpont: 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben) 
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról 
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t. 
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. 
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező) 
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott 
esetben) 
IV.2.1) Dátumok módosítása 
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben



IV.3.3.
A következő helyett
Dátum: 2009/10/05
Időpont: 10:00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/10/21
Időpont: 10:00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4.
A következő helyett
Dátum: 2009/10/05
Időpont: 10:00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/10/21
Időpont: 10:00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7.
A következő helyett
Dátum: 2009/10/05
Időpont: 10:00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/10/21
Időpont: 10:00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1.
A következő helyett
Dátum: 2009/10/12
Időpont: 10:00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/10/27
Időpont: 10:00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2.
A következő helyett
Dátum: 2009/10/20
Időpont: 10:00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/11/04
Időpont: 10:00 
A következő helyett 
Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: : 
A következő időpont irányadó 
Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: : 
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1 
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben) 
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: 
Ajánlati felhívás II.2.1 pont, Dokumentáció 3. számú melléklet 



A következő helyett: 
Huzatópad: B12 alapkeret 4 m-es B39 küszöbfogótartó készlet B106 univerzális küszöbfogó 
készlet T6 2,8 t. hidraulikus emelő besüllyeszthető T550 felhajtó rámpa, kerékbakká alakítható 
D16 dózer, 10 tonna húzóerő D35 NIKE hidraulikus munkahenger D45 NIKE hidr-
pneumatikus lábpumpa Gumi pogácsa 4 db Teleszkópos mérőrúd: mágneses felfogatóval 
szintező libellával kiegészítő tapintókkal Elektronikus mérőrendszer: számítógép, monitor, 
nyomtató, DVD olvasó, M90 elektronikus mérő csuszka, felsőmérő adapterrel M74 mérőhíd 
(4 m) M62 tapintó készlet M741 akkutöltő egység M81 tároló szekrény, monitorburkolat 
nélküli Vezérlő szoftver Adatbázis, egy éves használattal Blue Tooth távadó egység Kétoldali 
ponthegesztő inverteres áramforrással két- és egyoldali hegesztési funkció is 400 V, 3 fázisú, 
32 A (lomha biztosíték "D" típus) 1300 A max. vezérelt áramerősség "C" elrendezésű 
elektródákon (7 bar nyomásnál) 80-as és 330-as "C" kengyel sűrített levegő hűtésű kábel 
vízhűtésű elektróda és transzformátor csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy contact 
elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal mikroproc. 
vezérlésű, menü programban választható funkciók Air-puller csatlakoztatására előkészítve 
Tartozék panel W502 + pisztolytartó W501
600-as kengyel elektródákkal Kerékdob hegesztő elektróda készlet Kézi-puller W513 
Elektródavég "hegyező" célszerszám Indukciós hevítő: hevítő teljesítmény 1,6 kW 240 V / 1 
fázis 50 Hz áramellátás 16 A biztosíték szükséges 90°-os és 0°-os (egyenes) fejekkel 3 m-es 
munkakábel 20 liter hűtőfolyadék tartály, hőcserélő nélkül, ezért túlmelegedés esetén a 
hűtőfolyadékot vagy cseréljük, vagy hagyjuk visszahűlni! (kb. 20-30 perc folyamatos üzem 
után) 34 kg önsúly (feltöltött tartály nélkül) Védőgázas hegesztő: teljesen digitális vezérlésű!!! 
230 V, 1 fázisú, 16 A biztosíték bevont elektródás hegesztésre is előkészített!!! 
keményforrasztáshozbacél és rozsdamentes acél hegesztéshez alumínium hegeszrésre 
előkészítve 20-200 A áramerősségig tstkábel, pisztoly + munkakábel 3 m-es reduktorral, és 14 
l-es Ar palackkal spec. Pisztoly alumínium hozaganyag továbbítására pisztolyba épített 
előtoló-motor és vezérlő elektronika 0,8 mm-es huzal haználható elektróda fogó testkábel 
Digital Car Spotter: 230 V, 1 fázisú, 16 A biztosíték 3000 A max. áramerősség csap, csavar, 
anya, lapka hegesztés szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó 
lendítő-tömeges kalapáccsal digitális áram és idő beállítás gyors rögzítésű testkábellel tartozék 
doboz elektródákkal és fogyóanyaggal három polcos, gördülő szerszámkocsi kiépített 
elektromos csatlakozók (230 V, 16 A és 2A, 1 db Szerszámkészlet kocsival karosszériához 96 
r., Szélvédő javító gépkészlet 3 r., Csavarkompresszor 10 bar 11kw 23,3 lit./sec. 300 lit.tart. 
hűtveszárítóv, Autóemelő készlet, 3 tonnás 
A következő irányadó: 
Huzatópad Alapkeret 4 m-es, Küszöbfogótartó készlet Univerzális küszöbfogó készlet 2,8 
tonnás. hidraulikus emelő görgős kivitel, elektronikus mérőrendszerrel bővíthető Felhajtó 
rámpa, kerékbakká alakítható ( legalább 1,2 m magas ) Dózer, 10 tonna húzóerő és a pad mind 
a négy oldalán, bárhol csatlakoztatható 10 tonnás hidraulikus munkahenger hidro-pneumatikus 
lábpumpa Gumi pogácsa 4 db Kiegészítők induló készlete /lehúzógörgő, univerzális huzató 
készlet, kiegészítő készlet toronyhúzásra, láncrövíditő, lánc 2,4 m-es, horoggal, csipeszkészlet, 
húzóheveder/ Mozgatáshoz kiegészítő készlet 1 db végállás kapcsoló 2 db magasított ütköző 
dózermagasság beállításához 4db rögzíthető görgő a mozgatáshoz Teleszkópos mérőrúd 
mágneses felfogatóval az egyik végén szintező libellával a másik végén kiegészítő tapintókkal 
csavarfejek és furatok méréséhez Elektronikus mérőrendszer PENTIUM IV számítógép, 19" 
LCD monitor, nyomtató, DVD olvasó három dimenziós elektronikus mérő csuszka, felsőmérő 
adapterrel mérőhíd ( legalább 4m hosszú ) mely a mérendő gépjármű alatt helyezhető el 
tapintó készlet, mely lehetővé teszi csavar fejek, furatok, élek mérését két akkumulátor egység 
+ akkutöltő egység a mérőeszköz kábeltől független működéséhez. tároló szekrény, 
monitorburkolat nélkül a mérőcsuszka és számítógép tárolására vezérlő szoftver, mely 



lehetővé teszi a gépjármű adatbázist időben korlátlan használattal, az adatlapokon a jármű 
megfogásához szükséges információk és a mérőpontokról digitális fénykép is látható legyen a 
mérőrendszer nyújtson lehetőséget adatlap nélküli mérésekre pl. átlómérés vagy szimmetria 
mérések a mérőrendszer nyújtson lehetőséget huzatópad nélküli mérésekre, amikor pl. 
kétoszlopos emelővel felemelt járművet lehet diagnosztizálni a mérőrendszer nyújtson 
lehetőséget a futóműrendszer fő pontjainak oldalankénti összehasonlító mérésére a 
mérőrendszer nyújtson lehetőséget horpadások térbeli letapogatására és annak megjelenítésére 
Blue Tooth távadó egység mely lehetővé teszi, a számítógép és a mérőegység közötti, kábel 
nélküli adatátvitelt Kétoldali ponthegesztő inverteres áramforrással /400V/ két- és egyoldali 
hegesztési funkció 13 000 A max. vezérelt áramerősség " C " elrendezésű elektróda tartó 550 
DaN szorító erő az elektródákon ( 7 bar nyomásnál ) 80-as és 330-as " C " kengyel sűrített 
levegő hűtésű kábel vízhűtésű elektróda és transzformátor csap, csavar, anya, lapka hegesztés 
szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges 
kalapáccsal mikroproc. vezérlésű, menű programban választható funkciók Air-puller 
csatlakoztatására előkészítve Tartozék panel + pisztolytartó 600 mm-es kengyel elektródákkal 
Kerékdob hegesztő elektróda készlet Kézi-puller Eletródavég " hegyező " célszerszám A 
berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! Indukciós 
hevítő hevítő teljesítmény 1,6kW 230 V/1 fázis 50Hz áramellátás 90°-os 0°-os ( egyenes) 
fejekkel 3m -es munkakábellel 20 liter hűtőfolyadék tartály, hőcserélő nélkül, 34 kg önsúly 
( feltöltött tartály nélkül ) A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos 
műszaki értékű! Védőgázas hegesztő Teljesen digitális vezérlésű 230V, 1 fázisú, 16 A 
biztosíték Bevont elektródás hegesztésre is előkészített Acél és rozsdamentes acél 
hegesztéshez Alumínium hegesztésre alkalmas, Keményforrasztáshoz is használható 20-200 A 
áramerősségig reduktorral, és 14 l-es Ar palackkal speciális pisztoly ALU hegesztéshez 
speciális pisztoly alumínium hozaganyag továbbítására pisztolyba épített előtoló-motor és 
vezérlő elektronika 0,8 mm-es legkisebb huzalátmérőig használható Bevont-elektródás 
hegesztő készlet /elektródafogó, testkábel/ A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, 
vagy azzal azonos műszaki értékű! Horpadás kihózó 400 V, 3 fázisú, 16 A biztosíték 3000 A 
max. áramerősség csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy kontakt elektródás hevítők 
zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal digitális áram és idő beállítás 
tartozék doboz elektródákkal és fogyóanyagga A berendezés a fentiek szerinti műszaki 
kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! 10 db Szerszámkocsi karosszériajavításhoz 
polcos, gördülő kocsi 96 részes Beta karosszérialakatos szerszámkészletet tartalmaz A 
berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! 
Csavarkompresszor 10 bar 11kw 23,3 lit./sec. 300lit.tart. hűtveszárítóval Szélvédő javító gép /
készlet 3 részes/, Autóemelő készlet, 3 tonnás hidraulikus emelő tartóbakok Kiegészítők 
induló készlete
Ahol a kiírás meghatározott típusú dologra, való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű eszköz is 
szállítható. 
és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1 
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] 
-------------------------- 
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL 
(adott esetben) 
IV.3.1) Dátumok változása 
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben 



A következő helyett 
Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: : 
A következő időpont irányadó 
Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: : 
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1 
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka 
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma 
IV.5.1) A feladás dátuma: 2009/09/25 (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): 


