
                  
„Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak.” 

 

Készült a HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú, TEACH című projekt keretében. A projektet az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza.  

Ajánlattételi felhívás 

papíráru, író- és irodaszer beszerzésére 

az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-

2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében 

 

Ajánlatkérő adatai: 

név: Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány 

székhely: 7621 Pécs, Citrom u. 12. I. emelet 

adószám: 18327568-1-02 

képviselő neve: Nyirati András, elnök 

e-mail címe: emberseg.erejevel@gmail.com 

 

Ajánlatkérés tárgya: 

Papíráru, író- és irodaszer (5.3.9. workshop materials, 5.6.17. storytelling box, 6.1.12. 

toolbox for teachers) az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 

2014-2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében az alábbiakban 

részletezett típusok és darabszámok szerint. 

termék megnevezése, paraméterei darabszám 

flipchart papír, sima, 5x20 lap,  5 

másolópapír A/4, 80 gr, 500 ív/csomag 15 

másolópapír, A/4, színes, 80g, pasztell, 5 szín x 50 lap 15 

másolópapír, A/4, színes, 80g, intenzív, 5 szín x 50 lap 15 

porpasztell kréta, 24 db-os 3 

gombostű, színes fejű, műanyagdobozban, 100 db/doboz 10 

lamináló fólia, A/4, 80 mikron, 100 darabos 18 

dekorkarton, 2 oldalon színes, 50x70 cm, klf színű 30 

nyomtatható mágneslap, A/4, 0,3 mm, matt 50 

20-21 cm-es irodai olló 12 

13-15 cm-es irodai olló 21 
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Tesa ecologo ragasztóstift 20g 21 

Durable Duraclip klipmappa A4 átlátszó előlap, sötétkék kapacitás 30 lapig 50 

PILOT V BOARD MASTER gömbölyű hegyű táblamarker, piros 5 

PILOT V BOARD MASTER gömbölyű hegyű táblamarker, zöld 5 

PILOT V BOARD MASTER gömbölyű hegyű táblamarker, narancs 5 

PILOT V BOARD MASTER gömbölyű hegyű táblamarker, fekete 5 

PILOT V BOARD MASTER gömbölyű hegyű táblamarker, kék 5 

Pilot V-Board master betét, piros 12 

Pilot V-Board master betét, zöld 12 

Pilot V-Board master betét, narancs 12 

Pilot V-Board master betét, fekete 12 

Pilot V-Board master betét, kék 12 

elválasztócsík karton, 100 db, vegyes szín, 240x105 mm,  1 

genotherm A/4 lefűzhető, 75 mikron, 100 db/csomag 10 

szürke csomagolópapír 1 x 50 m-es tekercsben 16 

Filc készlet 12 db, COLORINO Kids Jumbo, vastag testű, vízbázisú 16 

Sencor Laminálógép SLA210 8 

Kartondoboz fehér/barna 300×160×75 mm méretben 10 

szállítás   

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy a megjelölt típusokkal megegyező 

jellemzőkkel bíró más típusokat is elfogad. Amennyiben ajánlattevő helyettesítő típust ajánl, 

kérjük, hogy az ajánlatában a megajánlott típus pontos specifikációját tüntesse fel. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatok elbírálásának szempontja a 

megajánlott legalacsonyabb összár, így a helyettesítő termék megválasztásánál kérjük, ezt is 

vegyék figyelembe.  

A tartalommal kapcsolatos esetleges pontosító kérdéseket kérjük, a nagy.erika@emberseg.hu 

címre küldjék. A kérdésekre adott válaszok egyidőben valamennyi felkért ajánlattevőnek 

megküldésre kerülnek. 

 

A termékek szállításának határideje: a szerződéskötéstől számított 2 hét 
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A termékek szállításának helye: ajánlatkérő székhelye (7621 Pécs, Citrom u. 12. I. emelet) 

 

Az ajánlat benyújtásának módja: A cégszerű aláírással ellátott árajánlatot elektronikusan a 

nagy.erika@emberseg.hu címre, ezzel egyidejűleg ajánlatkérő fent megjelölt székhelyére 

postai úton benyújtva. 

 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. április 19. 14 óra 

 

Az ajánlatok bírálatának szempontja: Ajánlatkérő a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot 

tevővel kíván szerződést kötni. 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy a megajánlott árak és a rendelkezésre álló 

pénzügyi keret függvényében egyes termékek esetében a ténylegesen megrendelésre kerülő 

mennyiség esetlegesen eltérhet az árajánlatkérésben szereplőtől, erről szerződéskötést 

megelőzően a nyertes ajánlattevővel egyeztet. 
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