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EMMI 
Eszközbeszerzési 

Pályázati kiírás 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség az EMMI Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó 

Programjának keretében Eszközbeszerzési pályázatot ír ki. 

Eszközbeszerzés célja: A fallabda sport utánpótlás neveléssel foglalkozó klubjainak 

munkájának támogatása, azzal a céllal, hogy az utánpótlás korú játékosok anyagi helyzetüktől 

függetlenül hozzáférjenek minőségi eszközökhöz. 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség az alábbi termékekre várja beszállítók árajánlatát. 

Elfogadunk olyan pályázatot is amely “csak” egy-egy tételre tesz ajánlatot. 

 fallabda (squash) ütők 

o a beszerezni kívánt ütők paraméterei:  

- 100% graphite vagy jobb 

- maximum 130 gramm 

- fejkönnyű, közép vagy (120 grammnál könnyebb ütők esetén) enyhén fejnehéz        

súlyozás 

o erre a tételre rendelkezésre álló keret: 1.500.000 Ft. 

 

 Fallabda (Squash) Védőszemüveg:  

o a beszerezni kívánt szemüvegek paraméterei:  

- 50% junior szemüveg, 50% felnőtt szemüveg  

-műanyag keret, ha lehet állítható 

-minimális holttér 

-egy lencsés típus 

-rendelkezzen tárolásra alkalmas tokkal. 

o erre a tételre rendelkezésre álló keret:  250.000 Ft. 

 Fallabda (Squash) Labdák: 

o a beszerezni kívánt labdák paraméterei: 

-nemzetközi szabályoknak megfelelő 2 sárga pöttyös versenylabda 

-gyártási éve 2018 január vagy frissebb 

o erre a tételre rendelkezésre álló keret:  125.000 Ft. 

-piros pöttyös labda, mérete nem releváns 

-gyártási éve 2018 január vagy frissebb 

o erre a tételre rendelkezésre álló keret:  125.000 Ft. 
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Pályázat kiírója:  

Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége 

Kihirdetés ideje: 

A pályázat 2019. február 14.-én lett kihirdetve. 

Kihirdetés helye: 

A MF(S)SZ weboldala és Facebook oldala 

Pályázati határidő: 

Az árajánlatokat 2019. február 28.-ig kérjük eljuttatni a MF(S)SZ-hez                                                      

(1282 Budapest, pf.: 40.) zárt lepecsételt boritékban.  

Lehetőség van tételenkénti ajánlat beadására. 

Eredményhirdetés: 

A beérkezett pályázatokat a MF(S)SZ Elnöksége értékeli és legkésőbb 2019. március 10.-ig hirdet 

eredményt.  

Szállítási határidő: 

A pályázó a pályázat beadásával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a 

kihirdetéstől számított 15 munkanapon belül leszállítja az eszközöket. 

Fizetés: 

A fizetés teljesítés után 8 munkanapon belül a beszállító számlájára átutalással történik. 

Az elbírálás szempontjai: 

 tételenként hirdetünk győztest 

 tételenként a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot keressük 

Az árajánlat formai követelményei: 

 kategóriánként megbontva az adott kategórián belül pedig tételenként legyen részletezve 

az árajánlat 

 minden tétel legyen beazonosítható (gyártó, típus…) 

 az ajánlat tételenként darabszámokat tartalmazzon, vagyis a kiírásban az adott tételhez 

rendelt keretösszeg erejéig az adott tételből hány darabot tud szállítani az ajánlattevő 

 

Kapcsolat: 

Király Zsolt 

info@squash.hu 

 

Budapest, 2019. február 14. 

 


