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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

STOP BULLYING – NO BULLYING Interreg SKHU/1902/4.1/105 projektben 
eszközök beszerzésére 

 

I.) AJÁNLATKÉRŐ 
 

Neve: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány  

Címe: 1126 Budapest, Beethoven utca 6.  

Képviselője: Suhajda Éva Virág 

Telefon: + 3630 52 53 689 

E-mail: virag.suhajda@rogersalapitvany.hu 
 

Kapcsolattartó neve: Angyal Réka Sára 

Telefon: +3630 34 25 583 

E-mail: sara.angyal@rogersalapitvany.hu 
 

Il.) A BESZERZÉS TÁRGYA 

 

Jelen ajánlatkérés a projekthez kapcsolódó alább részletezett 1 darab nyomtató  

A pályázat bemutatása: 
 

A STOP BULLYING - NO BULLYING HU-SK Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border 

Cooperation Programme keretén belül nyertes projekt. A projekt az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, melynek célja támogatást nyújtani az oktatási 

intézményeknek a kortárs zaklatás (bullying) kezelésére és megelőzésére. A projekt keretén 

belül módszereket és eszköztárat dolgozunk ki és adunk át a pedagógusoknak szülőknek és 

diákoknak, amellyel kezelni tudják a kortársak között felbukkanó agressziót és bántalmazást, 

illetve meg tudják előzni azt.  

Eszköz paraméterei: 

● Tintasugaras nyomtató 
● Szkenner és fénymásoló funkcióval ellátva 
● Színes és kétoldalas nyomtatás 
● Wi-Fi Direct 
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● Maximális papírméret A4 
● Felbontás: fekete-fehér/ színes 4800 x 1200 dpj  
● Nyomtatás sebessége: 34 lap/perc 
● USB Csatlakozó 
● Ethernet 
● Wi-Fi csatlakozás 

 

III. SZERZŐDÉS TÍPUSA ÉS A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

Szerződés típusa: adásvételi szerződés  

A teljesítés határideje: 2020.10.30. 
 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE 
 

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 

1126 Budapest, Beethoven utca 6. 
 

V.) FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

A nyertes ajánlattevő jogosult 1 számlát benyújtani a leszállított eszközök átadása és a 

kiállított teljesítési igazolások után alakszerűen kiállított számla formájában. 
 

A szolgáltatások ÁFA tartalmára és megfizetésére vonatkozóan a felek a mindenkori 

adójogszabályok szerint járnak el. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással, 

forintban teljesíti a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
 

 

VI.) ALKALMASSÁGI FELTÉTEL 
 

Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi felhívás II. 

pontjában meghatározott feladat ellátására alkalmas, és a tevékenység teljesítésével 

kapcsolatban jogosult számlát kibocsájtani. (1. sz. melléklet) 
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VII.) EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

Bírálati szempont: „legalacsonyabb ajánlati ár” bírálati szempont alapján kerülnek 

értékelésre az ajánlatok. 

Ajánlati ár meghatározásának menete: az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az 

tartalmazza a teljesítéssel összefüggésben Ajánlattevő részéről felmerülő valamennyi 

költséget. 

Az ajánlatba csatolandó dokumentumok: 

- Ajánlat (1. sz. melléklet) 
 

Hiánypótlás: Ajánlatkérő biztosítja a teljeskörű hiánypótlás lehetőséget. 
 

VIII.) KÉRDÉS-VÁLASZOK 

Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatban írásban tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

Kérdéseiket az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: info@rogersalapitvany.hu 
 

Ajánlatkérő a választ az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül adja meg 

egyidejűleg minden ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 nappal vagy 

azután érkezett kérdések esetében az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a tájékoztatás 

elkészítése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges-e, valamint hogy a kérdés 

megválaszolása szükséges-e az ajánlattételhez és csak akkor válaszolja meg, ha a beadás előtt 

még képes a választ időben elkészíteni és megküldeni. 

Az ajánlattételi határidőt, az ajánlatkérő amennyiben az szükséges meghosszabbíthatja. 
 

IX.) AJÁNLATADÁS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA: 
 

2020.10.28. 10.00 óra 

 

amely időpontig az 1. sz. melléklet alapján elkészített ajánlatot eredetiben alá kell írni, be 

kell scennelni, elektronikus úton az alábbi e-mail címre kell megküldeni az ajánlattevőnek: 
 

info@rogersalapitvany.hu 
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Az eredeti ajánlatot személyesen és postai úton is le lehet adni az alábbi címre: 
 

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 

1126 Budapest, Beethoven utca 6. 
 

A személyesen, vagy postai úton elküldött 1 példányt eredetiben, zárt borítékban kell átadni. A 

borítékon fel kell tüntetni, hogy: „Ajánlat - IT eszközök, Interreg SKHU/1902/4.1/105 "; „Nem 

bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt" 
 

X.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

  
Az eljárás eredményéről minden ajánlattevőt írásban értesítünk. 
 

Budapest, 2020. 10. 22. 
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