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Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi 

gondozás területén projekt (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001) 

 

 

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: Papír-, írószerek beszerzése 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében 2013. július 1-jén elindította a Szociális szolgáltatások fejlesztése 
támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén (TIOP-3.3.2-
12/1-2013-0001) projektjét. 

A 3 év futamidővel tervezett programban az alábbi papíripari termékek és irodaszerek 
beszerzésére várunk ajánlatokat. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás során tekintettel kell lenni a 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltakra. 

 

Iratrendezők: 

 Iratpapucsok: 

karton irattartó papucs (színes) 70 db 

műanyag irattartó papucs 15 db  

 Genotherm: 

A/4-es lefűzhető (áttetsző, erősebb anyagból) 2000 db 

A/4-es lefűzhető (áttetsző, oldalt nyitott) 100 db 

A/4-es lefűzhető (áttetsző, oldalt félig nyitott) 200 db 
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A/4-es lefűzhető (közepesen vastag, több lap belefér) 500 db  

A/4-es lefűzhető (vastag, szupererős anyagból, akár kisebb kiegészítők tárolására is 

alkalmas, pl.: számológép, sok irat, tollak, stb.) 1000 db  

A/4-es sima (nem lefűzhető) 500 db 

 Mappák 

A/4-es gyűrűs mappa (75 mm széles) 125 db 

A/4-es gyűrűs mappa (50 mm széles) 60 db 

A/4-es gumis mappa 50 db 

A/4-es pólyás dosszié 1500 db 

A/4-es lefűzhető genotherm lefűző 50 db 

 Egyéb rendezők 

 

szalagos irományfedél 500 db 

archiváló doboz (A/4, 100 mm-es gerinccel) 40 db 

archiváló doboz (A/4, 200 mm-es gerinccel) 20 db 

műanyag irattartó tálca 8 db 

 

Írószerek: 

 Tollak: 

kékszínű golyóstoll (jó minőségű) 300 db 

golyóstollba betét 50 db 

pirosszínű golyóstoll (jó minőségű) 50 db 

4 színű zseléstoll 20 csomag 
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4 színű kiemelőtoll 10 csomag 

4 színű alkoholos filc (vastag) 10 csomag 

4 színű alkoholos filc (vékony) 10 csomag 

4 színű alkoholos filc (közepes) 10 csomag 

fekete színű alkoholos filc (közepes vastagságú) 10 db 

tűfilc (piros) 20 db 

 Ceruzák 

rotring ceruza (0,5-ös) 20 db 

rotringhegy (0,5-ös) 30 csomag 

 

Füzetek, jegyzettömbök: 

A4-es négyzetrácsos füzet 10 db 

A4-es vonalas füzet 10 db 

A4-es sima füzet 10 db 

A5-ös jegyzettömb 5 db 

A4-es jegyzettömb 5 db 

Kockatömb (nem öntapadós) 30 db 

Kockatömb (öntapadós) 30 db 

A5-ös, tűzött négyzetrácsos füzet 30 db 

A5-ös, tűzött vonalas füzet 30 db 

A5-ös négyzetrácsos beíró 5 db 

A4-es vonalas, vastag, keményfedeles füzet 10 db 

A4-es négyzetrácsos, keményfedeles füzet 40 db 
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A4-es négyzetrácsos, spirál füzet 60 db 

A4-es vonalas, spirál füzet 20 db 

 

Irodai kisgépek és tartozékok: 

kétlyukú lyukasztógép 3 db 

tűzőgép (fémből készült, 26/6-os méretű) 20 db 

tűzőkapocs (erős, 24/6 mm) 100 doboz 

gépkapocs (kicsi) 100 csomag 

gépkapocs (nagy) 50 csomag 

binder kapocs (25 mm) 50 db 

kapocskiszedő 10 db 

ceruza elem 4 db 

iratmegsemmisítő (5 lapkapacitás, DIN P-1 biztonsági szint) 1 db 

 

Tonerek: 

Konica Minolta Magic Color 4690MF nyomtatóba fekete toner 1 db 

Epson M 1400 nyomtatóba fekete toner 1 db 

Samsung MLN2851NDR nyomtatóba fekete toner 6 db 

 

Papíráru: 

(500 db-os) A3-as másolópapír lézer és tintasugaras nyomtatókhoz 30 csomag 

boríték (LC6, öntapadó) 500 db 

boríték (LA4, öntapadó) 100 db 
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boríték (LC5, öntapadó) 200 db 

boríték (talpas, öntapadó) 250 db 

légpárnás tasak (CD méret) 30 db 

légpárnás tasak (A/5) 20 db 

légpárnás tasak (A/6) 30 db 

 

Egyebek: 

jelölő címke 50 csomag 

jelölő címke (írható) 30 csomag 

cellux 60 db 

cellux tépő 5 db 

blue tech 1 db 

post it (kicsi színes jelölő) 50 csomag 

post it (nagy 7,5x7,5) 50 csomag 

etikett (56/lap) 5 csomag 

etikett (4/lap) 5 csomag  

olló 10 db 

hibajavító (vizes alapú) 10 db 

hibajavító roller 10 db 

radír 15 db 

papírragasztó 5 db 

papírragasztó stift 5 db 

ragasztószalag (széles, áttetsző) 3 db 
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bélyegző festék (kék, kis flakonban) 5 db 

vonalzó (egyenes) 10 db 

számológép szalag (5,5 cm) 50 db 

elválasztó lapok (A/4-es színes) 5 csomag 

műanyag spirál (12 mm, fehér) 100 db 

műanyag spirál (25 mm, fehér) 50 db 

matt hátlap spirálozáshoz (fehér) 100 db 

 

 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

• Az ajánlattevő nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, amelyről a szerződés 

aláírásakor nyilatkozatot kell tennie. 

• Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka elvégzéséhez. 

• Vállalja, hogy a megbízó számára, kontakt-személy útján biztosítja a rendszeres 

konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind telefonon, mind elektronikus 

formában. 

 

Ajánlattételi határidő: 2014. 03. 07. péntek, 16 óra (A határidő az ajánlat 

beérkezésére vonatkozik!) 

Az ajánlatok benyújtásának módja: Dobozi Barbara projektasszisztens részére e-mailben, 

dobozi.barbara@merek.hu címre. 

 

Szerződéskötés várható időpontja: 2014. 03. 11. 

 

Budapest, 2014. március 03. 

 

 


