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Az emberség erejével Alapítvány – TEACH projekt 

2020.-2021. ÉVI BESZERZÉSI TERV 

 

A beszerzés tárgya és mennyisége Tervezett 
eljárás típus 

Az eljárás megindításának 
tervezett időpontja 

A szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

Érték 

“Analysis of education policies and 
content about Hungary and Croatia in 
primary and secondary school 
textbooks” tevékenység megvalósítása, 
elemző kutatás készítése, meglévő 
tananyagok, tankönyvek vizsgálata az 
interkulturalitás szempontjából 

2 független 
árajánlat 

2020. IV. negyedév 2020. IV. negyedév – 2021. 
I. negyedév 

700.000 HUF 

“Design of a project webpage” 
tevékenység megvalósítása, a projekt 
honlapjának elkészítése és 
karbantartása 

ár-érték arány 
megfelelőség 

2020. IV. negyedév 2021. I. negyedév 250.000 HUF 

“Intercultural education masterclass – 
theory and practice” tevékenység 
megvalósítása, e-learning és videó 
tananyagok készítése 

2 független 
árajánlat 

2020. IV. negyedév 2021. I. – II. negyedév 1.440.000 HUF 

“Intercultural education masterclass – 
theory and practice” tevékenység 
megvalósítása, videó tananyagok 
készítése 

2 független 
árajánlat 

2020. IV. negyedév 2021. I. – II. negyedév 1.440.000 HUF 

„Fee for translation on English and 
Hungarian for subtitle usage” a videós 
tananyagok fordítása 

2 független 
árajánlat 

2021. I. negyedév 2021. II. negyedév 700.000 HUF 
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„Printing bilingual Pop-up exhibition” az 
iskolai vándorkiállítás anyagának 
nyomtatása 

2 független 
árajánlat 

2021. II. negyedév 2021. II. negyedév 650.000 HUF 

„Purchasing of technical and digital 
equipment schools will need for project 
activities” az interkulturális tanuláshoz 
szükséges IT eszközök beszerzése az 
iskoláknak 

a beszerzés 
részekre lesz 
bontva, az 
egyes részek 
kapcsán 2 
független 
ajánlat 

2021. II.-III. negyedév 2021. II.-III. negyedév 7.200.000 HUF 

„Development of on-line game” hibrid 
társasjáték online részeinek elkészítése  

2 független 
árajánlat 

2021. III. negyedév 2021. III.-IV. negyedév 700.000 HUF 
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