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mAsvf,rnu KERETszERz6DES

Amely ldtrejcitt egyr6szr6l a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei F6tigy6szs6g
sz6khely: 4400 Nyiregyh6za, Bocskai v 4. sz6m
ad6sz6ma: 1,5300148-2- 41
k6pviseli: Dr. Zsiros Zsolt f<iiigy6sz, mint Vev6 - a tovabbiakban: Vev6 - ,

miisrdszrol a

RENOME-PRJNT Kereskedelmi 6s Szolgriltat6 Kft.
sz6khely: 4400 Nyiregyh6za, Szent Istvdn it 4. szflm,
Cg. sz6ma: 15-09-065490,
ad6szdma: 117 66223 -2-I5,
kdpviseli: Snics Mih6ly Tibor, mint Elad6 - a tov6bbiakban Elad6 -
(tov6bbiakban: Vev6 6s Elad6 egyiitt: Felek)

kdzdtt, alulirott helyen 6s id6pontban a k6zbeszerz6sek<jl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny
(tov6bbiakban: a Kbt.\ ll1.$-a szerint lefolytatott, ,,,4 Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megtei
Fdiigtdsuig riszdre irodas4er, papirdruk beszerzise" tlrgyi, hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

kdzbeszer z6si elj6r6s eredm6nyek6ppen.

I. AZ ADASVETELI SZERZ6DES TARGYA

1.1. Felek megrillapitj6k, hogy Vev6 2016. mrijus 09. napjr4n kozbeszerz1si eljerest inditott

,,A Szabotcs-Szatmdr-Bereg Megei Fdiigtisaig riszire irodaszer, papfrdruk
beszerzdse" tdrgydban. A kdzbeszerz1si eljrir6s nyertese az Elad6, mint nyertes

ajiinlattev6 lett. Felek a jelen adiisv6teli szerz6ddst a k<izbeszerz6si eljariisban a Vev6,
mint ajrinlatkdr<i ajanlatt6teli felhivasa 6s dokumentri.ci6ja, valamint az Elad6, mint
nyertes ajrinlattev<i v6gleges aj6nlat6nak tartalma szerint ktitik meg.

1.2. A jelen szerz6d6s t6rgya Elad6 kdzbeszerzdsi eljriras sorrlLn, vdgleges aj rfurlat6ban (a

tovr{bbiakban: Aj{nlat) foglaltak szerint Vev6 r6szere irodaszer, papirriLruk beszerz6se

6s folyamatos sz6llitisa a kcizbeszerz6si elj6r6s aj6nlatt6teli dokument6ci6j6ban ds az

Aj6nlatban meghati{rozott felt6telek szerint. Az Ajdnlat 1. sz6mli mell6kletk6nt jelen

szerzldes elv6laszthatatlan rdszdt kdpezi.

1.3. Elad6 Aj6nlata taftalmazza a term6klislit, az egyes term6kek tartalm6t, jellemz6it,

mriszaki k6veteimdnyeit.

1.4. Vev6 fenntartja annak a jogrlt, hogy az egyedi megrendeldsekkel a termekek

termdklistaj{it, az abban ldv<i termdkek 6ves meghat6rozott megrendelheto mennyisdg6t

b6vitse, illetve, hogy az egyes term6kcsoportok, term6kek tartalmrinak, mriszaki

k<ivetelm6nyeinek m6dositds6t k6rje'

1.5. Elad6 Vev6vel szemben semmilyen ig6n).t nem 6rv6nyesithet azon az alapon, hogy a

Vev6 megrendel6sei nem meritik ki a termdkek list6jrlLt, illetve nem 6rik el az Ajfnlat
szerint meghat6rozott megrendelhet6 mennyis6get.

1.6. Elad6 k6teles a szri{litrist megfelel6 szakdrtelemmel 6s kdrtiltekint6ssel elliitni,

osszhangban a tev6kenys6g6re vonatkoz6, mindenkor hat6lyos jogszabalyokban

foglaltakkal, tov6bb6 a tev6kenys6g v6,gz6s6vel kapcsolatban 6ltal6nosan elismert

szoki4sokkal 6s norm6kkal.

2. Az ADASVETELI SZERZ6DfS ID6TARTAMA, HATALYA



2.1. Felek jelen szerz6ddst hat6rozott id6tartamra - 36 h6napra - illetve a 4.6. pontban
meghatdrozott keret<isszeg kimeriil6s6ig kdtik.

2.2. A szerz6d6s a Felek 6ltali aliir6s6nak napjan l6p hat6lyba.

3. TELJESITESHELYE

3.1. A teljesit6s helye: Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Friiigy6szs6g 4400 Nyiregyhdza,
Bocskai v 4. sz6m

4. IRODASZER, PAPiRARU MEGRENDELESE

4.1. Vev6 az irodaszert, papir6rukat ajelen adrisv6teli szerz6d6s alapjrfur, annak hatrilya alatt
folyamatosan kiildn-kiil6n, irdsban rendeli meg Elad6t6l.

4.2. Yevo az irasban megktilddtt vagy iiadott Megrendeldben rdszletesen ismerteti Elad6val
a leszdllitand6
- irodaszert, papirdrukst
- azok mennyisdgdt,
- a teljesitds ponlos helydt,
- a teljesitis idejdt.

4.3. Elad6 a megrendel6 kez}:,ezvllel6tol szitmitotl 1 munkanapon beltil ktiteles a

megrendel6st ir6sban visszaigazolni. A visszaigazolisnak tartalmaznia kell a sz6llit6s
napj6t.

4.4. Yevo fenntartja annak jog6t, hogy a termdklistrit b6vitse vagy szrikitse, illewe egyes

term6kek tartalmdt m6dositsa.

4.5. Vev6 fenntartja ajogot tov6bbri, hogy Elad6 6ltal becsatolt termdkkatal6gusban szerepl6

egydb term6kb6l is rendelhet, mely esetben Elad6nak ugyanazon kedvezm6nyt meg kell
adni Vev6nek, amit AjanlatAban a hasonl6 termdkkdne biztositott.

4.6. Felek a keretszerzrid6st nett6 15.000.000,- Ft + AFA keret6sszegre k6tik, azonban Vev6
nem k<iteles a keretcisszeg teljes kimerit6s6re.

4.'7. Elad6 semmilyen jogcimen nem 6rv6nyesithet igdnlt a Vev6vel szemben abbat az

esetben, ha a mriszaki leirtisban meghat6rozott mennyis6geken trilmen6en nem keriil sor

megrendel6s6re Elad6t6l.

5. ELADOKOTELEZETTSfGEI

5.1. Jeten szerzi5des elv6laszthatatlan ftszlt klpezi az 1. sz6mf mell6klet, amely r6szletesen

tartalmazza a szerzod€s tixgyet kepezo irodaszer, papir6ruk (a tov6bbiakban:

Term6kek) v6rhat6 mennyis6g6t, specifik6ci6j6t, valamint t6teles 6rlist6j6t.

5.2. Elad6 k6telezi mag6t, hogy az aj6nlatt6teli dokument6ci5ban 6s a nyertes Ajr'nlatban

megajanlott, a jelen szerz6d6s 1. sz6mri mell6klet6ben, 6s a term6kkatal6gusaban

felsoiolt Term6keket Vev6nek a szerz6d6s hatiilya alatt folyamatosan, az ajAnlat ban

v6llalt maximum 2 munkanap szallitasi hat6rid6 alatt leszrillitja.

5.3. Elad6 6ltal lesz6llit6sra keriil6 term6keknek meg kell felelniiik az 1. szAtnt mell6klet

szerinti specifikrici6nak, valamint azoknak a miiszaki jellemz6knek/param6tereknek,

amelyek a szerzSdes hivatkozott mell6klet6hez esetlegesen csatolt leir6sokban

szereoelnek.



<A Elad6 a term6kek sz6llit6s6ert a Vev6 fel6 dijaz s felszimit5siira nem jogosult, a
termdkek v6tel6ra a szdllitdsi kdltsdget mag6ban foglalja.

Elad6 a term6keket becsomagolva, a sz6llitiis m6djrinak megfelel6 csomagol6sban
sz6llitja le. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a t lroliis id6tartama alatt meg6vja. Elad6nak a csomagolason fel kell
tiintetni az 6ru 6s a megrendel6s azonosit6sdhoz sziiks6ges adatokat.

A VEV6 KoTELEZETTSEGEI

A lesz6llitott term6kek Elad6t6l tdrt6n6 6tv6tele a Vev6 kdtelezettsdge. Vevo iitvdtelkor
kiz6r6lag a csomagoldson dszlelhet<i s6riil6sek 6s csomag/doboz hiritryok eset6n ktiteles
Elad6val szemben k6rig6nyt bejelenteni.

A term6kek mennyisdgi (csomag/doboz szerinti) titvdtel6re az Elad6val tdrt6n6
iltv6telkor keriil sor, mig a t6teles mennyis6gi 6s min6s6gi ritv6telre a term6kek
szavatossdgi idej6n beliil, a t6nyleges felhaszndldsok alkalm6val keriil sor.

A mennyisdgi hiri'nyokr6l 6s sdriil6sekr6l a Vevo jegyz6kdnyvet vesz fel, melyet

halad6ktalanul k<iteles Elad6 r6sz6re megkiildeni. A meg6llapitott hidnyokat 6s s6riilt
term6keket Elad6 a jegyz6kdnyv kdzhezv5telltol sziimitott 5 napon beliil sajdt

k6lts6g6re ut6nsz6llit6ssal k<iteles p6tolni.

A lesziillitott term6keket a Vev6 a sajrit k6lts6gdre 6s vesz6ly6re a term6kek

rendeltetds6nek megfelel6 kiiriilmeny ek k6zot1 raktitozza.

A Vev6 kdteles az 6szlelt min6s6gi hib6t annak felfedez6se utiin Elad6val

haladdktalanul kdzdlni 6s egyben szavatossdgi ig6ny6t megiel<ilni.

Ameruryiben Elad6 a Vev6 min<is6gi vagy mennyisdgi kifog6s6t nem ismeri el, rigy a

felek k6z6sen helyszini szemldt tartanak, melyr6l jegyz6kdnyvet vesznek fel.

TELJESiTES

Elad6 a teljesit6s pontos napjar6l a Vev6t a visszaigazolasban kdteles t6j6koztatni.

Elad6 k<itelezetts6get v6llal ana, hogy a jelen szerz6d6s kereteben lesz:illitoft termekek

a szrillit6s napjrin 6rv6nyes szabv6nyoknak megfelel6, I. oszt6lyu min6s6gtiek' [jak,
azok tulajdonjogrit a Elad6 jogosultan adja dt Vev6nek.

A VfTELAR
A vdtel6r az egyes megrendel6sek teljesit6sekor v6lik esed6kess6. vev6 el6leget nem

fizet.

Az 6r magitban foglalja a term6keknek a Vev6 riltal megieldlt teljesit6si helyre val6

sz6llitdsa valamennyi kdlts6gdt, tov6bb6 minden olyan v6mot, ad6t, illetdket ds egy6b

j6rul6kos kdlts6get, amely Elad6n6l felmeriil.

A jelen szerz<iddsben meghataro zoll 6r a szerzod6s hat6lya alatt kdt6tt, az a Elad6

reszerol semmilyen esetben nem m6dosithat6. Elad6 kdtelezetts6get v6llal ana, hogy

miiszaki-szakmai aj6nlata rdszek6nt benyfjtott termdkkatal6gusban szerepl6, egy6b

term6kek listaar6bal ugyanazon kedvezrndnyt biztositja Vev6nek, mint amit az

Aj6nlat6ban szerepl6 hasonl6 term6kkdrre v6llalt.

yevo az eseti megrendel6sek alapjrfur lesz6llitott term6kek ellen6rt6k6t a megrendelt

term6kek hi6nytalin 6s szerzod6sszeni leszrillit6srinak teljesitdsigazollsat kdvetoen

jogosult leszdmkizni a Vev<i fel6.
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8.5. Vev6 a teljesitdsigazol6s kiad6srit mindaddig megtagadhatja, amig Elad6 teljesitdsdvel
kapcsolatban brfu:milyen mennyis6gi vagy min6s6gi kifogris fenn:ill.

8.6. Vev6 a leigazolt szitrnlit a szdrrla k6zhezvdtel6t6l sz6mitott 30 napon beliil 6tutal6ssal
egyenliti ki a Elad6 Szabolcs Takar6kszdvetkezeltll vezetet 68800109-11079666
szdmi sz6ml6jfua.

8.7. A szrimla abban az idopontban tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor a Vev6
szitmlavezel| bankja a Vev6 bankszrirnl6j6t a kifizet6sre kertil6 vetel6r 6sszegdvel
megterheli.

8.8. Elad6 t|jlkoAatja a Vev6t, hogy a jelen keretmegiiLllapod6s alapj6n a Megrendel<i tiltal
teljesitend6 kifizetdseke - tekintettel arra, hogy a szerz6d6s kcizbeszerzdsi elj6r6s
alapj6n keriil megkdtdsre - az ad6z|s rendj6r<il sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Art.) 36/4,.$-6nak rendelkez6sei alkalmazand6k.

8.9. Vevci t6j6koztatja az Eladoq hogy jelen Szerz6d6s alapjin az 6ltala teljesitend6
kifizet6sekre - tekintettel ana, hogy a szerz6d6s kdzbeszerz6si eljrinls alapjrin keriil
megkcitdsre - az ad6z s rendjdr6l sz6l6 2003. 6vi XC[. tdrvdny (a tovdbbiakban: An.)
36/,4..$-5nak rendelkez6sei alkalmazand6k.

8.10. Vev6 taj'koztatja tov6bb6, hogy az tut.361A. $-6ban meghat6rozott k6telezetts6gek
igy a t j1koztat6si kritelezetts6g - 6t is terhelhetik a Kbt. 6s a Ptk. szerinti esetleges

alv6llalkoz6i ir6ny6ban.

8.11. A Felek megdllapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak a k6sedelmes fizetls szabilyai,
jogkdvetkezm6nyei, ha Elad6 M Art. 361A. $-riban el<iirtaknak megfelel<i feltdtelek
teljesiil6se hi6ny6ban visszatartja a kifizet6st. Amennyiben a V6llalkoz6 nem teljesiti
hat6rid6ben a kifizet6s jogszab6ly szerinti el6feltdteleit, a Megrendelti fizetdsi hat6rideje

a V6llalkoz6 k6sedelmdnek idejdvel meghosszabbodik.

8.12. Elad6 nem fizet, illetve sziimol el a szerz6d6s teljesit6sdvel dsszeftigg6sben olyan
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a nyertes

aj6nlattev6 ad6kiiteles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

8.13. Elad6 kdteles a szerz<id6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Megrendel6 szlLrnira megismerhet6vd tenni 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezdds szerinti

iigyletekr6l az ajrinlatk6r6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

8.14. Ha a Megrendel6 a vrillalkoz6i dijat jelen szeruodes 8.6. pontj6ban meghatarozott

id6tartam alatt nem fizeti meg, kOteles Vrillalkoz6nak a jegybanki alapkamatnak

megfelel6 mdrt6kri kdsedelmi kamatot fizetni.

9. A SZERZ6Df,ST BIZTOSiT6 MELLfKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Elad6 kdtb6rfelel6ss6ggel tartozik, ha k6sedelmesen, hibiisan teljesit, illewe ha a

teljesit6s lehetetlennd vdlt (meghi[sul6s).

9.2. K6sedelmes teljesitds esetdn a kdtb6r mdrt6ke a k6sedelemmel 6rintett termdkek brutt6

ellen6rt6k6t alapul v6ve 0,5 Valnap, maximum 2O Va.

9.3. Hib6s teljesit6s eset6n a kdtbdr m6rtdke a hib6s teljesit6ssel drintett 
_ 

term6kek brutt6

ellen6rt6i6t alapul v6ve l0 vo. Hib6s teljesitds esetdn a Vev6 kizar6lag a term6k(ek)

kicser6l6s6t fogadja el.

9.4. lrhetetleniil6s (meghi6sul6s) eset6n a kotb6r m'rt€ke 12 vo. A k6tb6r alapja az €rintett

term6kek brutt6 ellen6rt6ke'

V



9.5. A kdtbdr megfizet6se nem 6rinti Vev<i azon jog6t, hogy a szerz<ld6sszegdssel okozott 6s
a kdtb6r dsszegdvel nem fedezett kiirdnak megt6rit6s6t kdvetelje Elad6t6l.

9.6. Elad6 a jelen szerz6dds alapjdn lesz6llitiisra keriil6 term6kekre az idevonatkoz6
jogszab6lyokban el<iirt szavatoss6got vdllal.

9.7. Amennyiben a szavatoss6gi id6tartam alatt a termdkek valamelyike tekintetdben
meg6llapit6st nyer, hogy a jelen szerz6d6sben meghat6rozott min6s6gi
kdvetelm6nyeknek nem felel meg, Elad6 kdteles Vev6 6ltal kiildiitt bejelentds alapjdn a

term6ket a saj6t kdlts6gdre 5 napon beliil kicser6lni. A kicser6lt term6k tekintet6ben a

szavatoss6gi id6tartam a csere id<ipontjrit6l tjra kezd6dik.

9.8. Elad6 az 5'ltala leszillitott term6kekre 6 h6nap j6t6ll6st v6llal.

9.9. Elad6 kdtelezetts6get v6llal ana, hogy brirmely termdknek a j6t6ll6si id6 alatti hib6ja,
illet6leg meghib6sod6sa eset6n Vev6 jelz6s6tdl szrirnitott 5 napon beliil a termdket
kicse16lni.

10. AFELEKKfPVISELETE

10.1. Felek megrillapodnak, hogy a szallit6si szerz<iddssel, a megrendel6sekkel, azok
teljesit6s6vel, illet6leg a szerzldds esetleges m6dosit6s6val kapcsolatban a f.eleket az

al6bbi szem6lyek kdpviselik:

Vevci r6szdr6l: Havasi G6born6 Hajdu Erika

Elad6 rdszdr<il: Szrics Mih6ly Tibor

10.2. Felek kdtelesek egyiittmrikcidni a szerz6d6s teljesit6se 6rdekdben.

10.3. A szerz6d6 felek jelen sz6llit6si szerzodds teljesit6se soriin minden ldnyeges

kdrtilm6nyr6l kdtelesek egymiist haladdktalanul irasban taj6koztatni'

11. A SZERZ6DfS MODOSiTASA. MEGSZUNfSE

11.1. Jelen szerzod€s m6dosit6sa irrisban, a felek kdlcsdnds egyet6rt6s6vel a

k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII tv. 141. $-a 6s a Polgriri T6rv6nyk6nyvr6l
sz6l6 2013.6vi V. ttirv6ny alapj6n ttirt6nhet.

11..2. A szerzod6s megsztinik, ha

a) az2.l. pontban meghatarozott id6tartam letelt,

b) jelen szerzodls 4.6. pontjaban meghat6rozott keretdsszeg kimertil,

c) valamelyik f6l a szerz6ddst felmondja,

d) b6rmelyik fdl megsztinik, kiv6ve, hajogut6dja van-

11.3. Felek a szerz6d6st a mdsik felhez int6zett egyoldahi, irasbeli nyilatkozattal, 90 napos

felmond6si idovel, vagy azonnali hatallyal mondhatja fel.

11.4. Azonnali hat6llyal abban az esetben mondhatjri.k fel, ha a mrisik f6l a jelen szerz6d6sb6l

ered<i valamely kdtelezetts6g6t ism6telten vagy srilyosan megszegi'

11 .4. Felek srilyos szerz6ddsszegdsnek tekintik kiil<indsen, ha Elad6

- kdsedelem eset6n a kitrizdtt p6that6rid6re sem teuesit,

- hib6s teljesitds esetdn a term6ket a szerz6d6sben meghatiirozott id6tartamon beliil

nem cser6li ki,
- a szerz6dds hatrilya alatt Elad6 legallbb k6t esetben hibrlsan teuesit'

J



11.5. Azonnali hat6lyi felmondds eset6n a szerzod€s azon a napon sziinik meg, amikor a
felmond6sr6l a m6sik f6l tudomdst szerez.

11.6. A szerz<idds megsziin6se esetdn Felek k6telesek teljes kdrtien elszirnolni egymrissal.

12. EGYfBRENDELKEZESEK

12.1. Felek kdtelezetts6get v6llalnak arra, hogy a szetzfid6s teljesitdse drdekdben
egyiittmiikddnek, t6j6koztat6si kdtelezetts6giiknek eleget tesznek.

12.2. Felekkijelentik, hogy a felmeriil6 vitris k6rddseket els6sorban b6kds riton rendezik.

12.3. Jelen szerzdddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tiirvdnyk6nyv 6s az

egy6b, idevonatkoz6 jogszabdlyok rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Felek a szerz6d6st elolvasris 6s egyiittes drtelmezest k6vet6en, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t helybenhagy6lag d6irt6k.

A szerz5dds elv6laszthatatlan mell6kletet k6pezik:

- 1. sz6mri mell6klet: I termdkek mennyisige, specifikici6ja ds a tdteles drlista
- 2. szimi mell€klet: Ajdnlati felhivds 6s dokumentdci6
- 3. sz6mi mell6klet: Elad6 nyertes ajdnlata

Nyiregyh6za, Z)16. jrilius h6 07. napj6n
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1. sz. mell6klet

Miiszaki leir6s

Ahol a miiszaki leir6sban gyrirt6ra 6s/vagy tipusra val6 hivatkozis talilhat6, az csak a t6rgy jellegdnek,
min<is6gdnek egy6rtelmii meghat6rozisa 6rdek6ben tdrtdnt; aj6nlattev6 ajenlataban birmely miis olyan
term6ket szerepeltethet, amely a megnevezettel egyen'rt'kii. Ajdnlaaevri az rthbl'zatban csak 4
t6bliizatban mesieldlt tipusri. vaey azzal es.ven6rtdkii termdket ajrlnlhat meg.

Ez ut6bbi esetben sziiks6ges a mirkan6v, tipus, illetve rninden olyan jellemzf (pl.: anyag, mdret,
ilettafiam stb.) megadisa, amellyel bizonyitani tudja az egyen6rt6kds6get.

Amennyiben aj6nlattevS az ajinlatk|ri3 6ltal a kdzbeszerzdsi miiszaki leir6sban meghatdrozott
gyirtm6nyri 6s tipusri term6ket ajrlLnl meg, a miiszaki szakmai ajiinlat megt6tel6n tril egy6b
dokumentum csatol6sa nem sz0ks6ges.

Aj{nlatk6r6 ig6nyli, hogy a tervben szerepl6 valamennyi megadott gydrt6t6l vagy tlpust6l val6
elt6r6st kiildn lapon is szerepeltess6\ hogy azok min6sdgi 6s miiszaki param6tereinek
megfele16s6g6t ellen6rizni lehessen!

Aj6nlattev6nek valamennyi tdtelre (minden sorra) kell ajinlatot adni, ennek hirtury6ban az aii\nlat nem
teljeskdrii, azaz 6N 6ny1elen.

A term6kek aj6nlati ar6nak tartalmamia kell valamennyi, a szerzSdds teljesitdsdvel kapcsolatos
(csomagolSsi, sz6llitdsi stb.) kdltseget.

A szrillitds lvente hozz|vetolegesen kdrtilbeliil Osszesen l0 alkalommal sziiksdges nagyobb
mennyis6gben, teritesmentesen, az al6bbi teljesit6si helyre: Szabolcs-Szatmiir-Bereg Megyei
F6iigy6szs6g 4400 Nyireglh6za, Bocskai u. 4. sz5m

A Szallit6nak felelSss6get kell v:illalnia azert, hogr a leszillitott term6kek I. osailyrl, 6s ij termdkek,

rendeltetdsszerii hasmdlatra alkalmasak, mentesek tervezdsi, anyagbeli, kivitelezdsi vagy olyan
hib6kr6l, amely a sz6llit6 hib6j6b6l ered €s a rendeltet6sszerfi haszn6latot akadilyozza. A sz6llit6nak a
leszillitott term6kekre teljes kdr( j6till:ist 6s garanci6t kell v6llalnia.

Ajinlattevtinek az ajinlatihoz csatolnia kell I p6ld6ny termdkkatal6gust, mely tartalmazz2, a term€kek

megnevez6s6t, cikksziim6t, csomagolSsi egys6g6t, egys1g6t6t, egy6b param6tereit (pl. m6ret, tipus,

kompatibilit6s ...stb.).

A katal6gusban szerepl6, egydb term6k€k ira nem kfpezi az 6rt6kel6s alapjit, azonban a

szerz6d6s teljesit6se sorin ajfnlatk6r6 az abban szerepl6 term6kekb6l is rendelhet, Ez esetben

ajinlattev6nek ugyanazon kedvezm6nlt meg kell adni Aiinlatk6rdnek, amit a tdblfzatban
szerepl6 hasonl6 term6kkdrre biztosit.

AjAnlatk6r6 6v€nte a kiivetkez6 irodaszer, papiriruk beszerz6s6t tervezi:

l.-2. FfNYMAsoL6p.rpinor

Valdmennyi titelre vonatkozti kiivetelminyek:
- k6toldalas (duplex) nyomtat6sra alkahnas
- porzSs GFL: maximum 2,5 Porz6si sz6m
- ?eliileti vizfelsziv6kdpess6g (COBB 60): 20 6s 30 lm'Z koz6tt
- opacit6s: minimum 90 %
- nedvess6gtartalom: 3 6s 5 Va-kozott -
- negyzetmdtertomeg: 80 g/m' (13 g/m')
- merevs6g: minimum 110 mN
- felt6p6ddsi szilirdsig (Dennison): minimum 14 Dennison-sz6m

- szennyezettsdg: maximum 2O db/m'
- feh6rs6g (CIE): minimum 142
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- futtathat6sdg: maximum O,237Eoo

- 6rdess6g (Bendtsen): 150 6s 300 ml/min kdzdrt
- szin: feh6r
- kiszerel6s: 5x500 iv / doboz
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I csomag
- XeroxBusiness yagt azzal egyemlrtdkfr

Tov d b bi kdvete lmC nye k :
l. t6tel -Papft ivmerel€: N4
2. t6tel - Papir ivm6rete: A-/3

3.-6. BoRirf,KoK

Valamennyi tdtelre vonatkozd k|vetelmdnyek:
- papfrfajta: ofszetpapir
- opacilds: minimum 857o
- ndgyzetmdtertdmeg: 80 6s 90 g/ml kdzdtt
- borit6k-hajt6ka lezr6rrisrlnak m6dja: szilikonos (korldtlan garanci6val) (vdd6szalagos)
- nem l6gpilrn6s
- szin: feh6r
- legkisebb rendelhetri mennyisdg: I db

Tov ti b bi kitvete lmdnye k :
3. t6tel - M()rer LA6

- ablakkal nem rendelkezik

4, t6tel - Meret: rc/5
- ablakkal nem rendelkezik

5. t6tel - MEret:TC/4
- ablakkal nem rendelkezik

6. t6tel - Mdret: TB/4
- ablakkal nem rendelkezik

7.-8. RED6S-TALPAS TASAKoK

yalamennyi tdtelrc vonatkozti kiivetelmdnyek:
- opacitts: minimum 85%
- ablakkal nem rendelkezik
- tasak lezdr6sdnak m6dja: szilikonos (korl6tlan garanci|val) (vdd4szalagos)

- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db

Tov tib bi kAv etelmd nye k :

7, t6tel - m6ret: TB4
- talpsz6less6g: 30 mm
- szin: bama
- alapanyag: n6tron PaPiros

E. t6tel - m6ret: TB4
- talpsz6lesseg: 50 mm
- szin: barna
- alapanyag: gascofil
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9. NATRoNBoRiTfK

- szin: sdrga
- anyaga: celkarton
- sily:24O glm2
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 darab

1O-13. MECHANIKUS TOZ6GfPEK

Valamennyi tdtelre vonarkoz.i kdvetelmdnyek:
- tiiz6gdp mfikiidtet6si m6dja: mechanikus
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Sax, Boxer vagt azzal egtendrtdk{

Tovtib bi kiivete lmd nye k :
10. t6lel - fiizdsi kapacit6s: 25 lapig

- kapocsm6ret: 2416

11. t6tel - fii#si kapacitris: 25 lapig
- kapocsmdret: 2416

12. t6tel - fiizdsi kapacitris: 30 -70 lapig
- kapocsm6ret: 23 I 8;23 I 1O;23 I 13

13. t6tet - fiiz€si kapacitiis: 30 - 200 lapig
- kapocsm6ret: 23 I 8;23 I 1o;23 I 73;23 I 15 ;23 I 17 ;23 /2fr ;23 /23

14. TtzocfPKAPocs
- kiszerel6s: doboz
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I doboz
- galvanikusan hor gany zott
- kapocsm6ret; a 10.-13. t6telekn6l felsorolt meretek
- Silverball vary azzal egyenertekl|

I5.-16. LYUKASZT6Gf PEK

Valamennyi tdtelre vonatkozd kdvetelmanye k:
- lyuk :itmdr6je: > 5,5 mm
- lyuk ritm6r6je: < 6 mm
- lyukak t6vols6ga: 80 mm
- miik6dtet6s i m6d: mechanikus
- f6m test
- t6vtart6val elldtott
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db
- SAX vagt azzal egyendrtdkfi

Tovti bb i kiiv ere Imd nye k :

15. t6tel - lyukaszt6si kapacittis: 25 lapig

16. t6tel - lyukaszt6si kapacitds: 65 lapig

17.-26. GoLYOSIRONOK GOLYoSTOLLAK

Valame nyi titelre vonatkozd kiivetelmCny:
- legkisebb rendelhet6 mennyis€g: 1 db
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Tov d b bi kdvete lmi nyek :
17. t6tel

18. t6tel

19. t6tel

20. t6tel

21. t6tel

22. t6tel

23. tfiel

24. t6tel

25. t6tel

- nyorn6mechanikis
- miianyag tolltest
- irdsvonal vastags6ga: 0,3 mm
- tollbet6t irdsszine: k6k
- RB-085 ragt azzal egtendrtikfl
- biztons6gi kupakkal
- miianyag tolltest
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollb€tdt irasszine: k6k
- Pentel BK77 Superb vagy azzal egtendrt4kff
- biztonsdgi kupakkal
- miianyag tolltest
- ir6svonal vastagsSga: 0,7 mm
- tollbet6t irdsszine: piros

- Pentel BK77 Superb vagt azzal egtenirt4kfr
- biztons6gi kupakkal
- miianyag tolltest
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbet6t irdsszine: fekete

- Pentel BK77 Superb vagt azzal egtendrtdkfi
- biztonsdgi kupakkal
- miianyag tolltest
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbetdt iresszine: zdld

- Pentel BK77 Superb vagt azzal egtenirtdkfi
- nyom6mechanik6s
- f6m tolltest
- irdsvonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbet6t irasszine: k6k

- Zebra vagt azzal egyendrtdk{

- biztons6gi kupakkal
- ir6shossz: 2500 m
- irdsvonal vastagsAga: 0,7 mm
- tollbetdt irdsszine: k6k
- ICO Signetta vagt azzal egtendrtdkt
- biztonsdgi kupakkal
- irishossz: 2500 m
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbet6t irasszine: piros
- ICO Signetta vagy azzal eg)enirtdkfr
- biztonsegi kupakkal
- ir6shossz: 2500 m
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbet6t irdsszine: z6ld
- ICO Signetta vagt azzal egtenlrtdkfr
- biztonsfgi kupakkal
- ir6shossz: 2500 m
- ir6svonal vastags6ga: 0,7 mm
- tollbet6t iresszine: fekete

- ICO Signetta vagt azzal egtendrtikfr

26. t6tel
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27.-29. coLYOsln6N snrf,rEx
Valamennyi tdtelre vonatkoai kAvetelmdny :

- legkisebb rendelhetri mennyisCg: I db

Tov ti b bi *0vaelminye k :
27. t6tel - a 17. t6telk6nt megajdnlott goly6sir6nhoz

- ir6sszin: kdk
- irdsvonal vastagsiiga: 0,3 mm
- RB-085 vagt azzal egtendrt6kfi

28. t6tel - pax jellegfi
- ir6sszin: k6k
- irfsvonal vastags6ga: 0,5 rnm
- Pax vagy azzal egtenirtdkfi

29, titel - a 18. t€telk6nt megajanlott goly6sir6nhoz
- ir6sszin: k6k
- frdsvonal vastags6ga: 0,7 mm

- Zebra vagt azzal eg,,endrtdkfr

30.-32. ONTAPADO JEGYZETTOMBOK

Valamennyi tCtelre vonotkozi kitvetelminyek:
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I tomb (1 db).'

- szin: kan6risdrga
- Silverball vagt azzal egtendrtdkfr

Toedbbi kAveklmdnyek:

30. t6tet - m6ret:76 x 76 mm

31. t6tel - mdret:38 x 51 mm

32. tetel - m&et:76 x 127 mm

33. IIAGASZTOTT KOCKATOMB

- rn6ret: 90 mm x 90 mm x 50 mm t 10 mm
- szin: feh6r
- famentes papir
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: 1 db (tdmb)

- Signum vagt azzal egtenlrtdkfr

34-36. GENOTEERMEK

34.35. LEFOZHETO GENOTHERM

Valamennyi tdtebe vonatkozd kDvetulminyek
- m6ret: A4
- feliilet: vfutiszta, narancsos

- szin: szintelen
- oldalt ly ukasztott, lefiizhet6
- legkisebb rendelhetti mennyis€g: I db

- Esselte vagy azzal egtenirtdld

Tov tit b b i kAvetu I mC nYe k :
34. t6tel - vastags6g: minimum 40 mikom6ter

- kiszerel6s: 100 db/csomag
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35. t6tel

36, LyuKAszrAs NtLKtrLt GENoTHERM
- kivitel: feliil 6s oldalt nyitott
- feliilet: viztiszta, narancsos
- szin: szintelen
- mdret: A4
- vastags6g: minimum 80 mikrom6ter
- kiszerel6s: 1.00 db / csomag
- Iegkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db
- Essehe vagt azzal egtendrtdkfr

37.-38. SZiNES IRATRENDEZ6K

Valamennyi tdtelre vonatkozd kiivetelmdnyek:
- alapanyag: bevont papirlemez
- tok n6lkiili
- ndgyzetmitertdmeg: > 800 g/m2

- n6gyzetm6tertdmeg: < 1400 g/m'z

- behelyezhet6 iratok m6rete: A"/4;A,/5

- cserdlhet6 cimke
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db
- Esselte vagt azzal egtendrtdkfl

A 37. titelre vonatkozti tovdbbi kAvetelmCny:
- leszorit6 szerkezetes
- emel6karos szerkezet
- g3riiriik szima: 2
- gerincvastagsfg: 80 mm

Tovdb b i k vetelmany e k :
37.1. t6tel
31.2. t6tel
37.3. t6tel
37.4. t6tel
37.5. t6tel

- szin: k6k

- szin: fekete

- szin: piros

- szin: sdrga

- szin: ztild

A 38. tdtelre vonatkozti tovdbbi kdvetelmCny:
- emel6karos leszorit6 szerkezet
- gyiiriik szlLma: 2
- gerincvastagsiig: 50 mm

Tov d.bb i kdvetelmdnYe k :

- feliilet: viztiszta, narancsos
- vastags6g: minimum 180 mikom6ter
- kiszerel6s: 10 db/csomag
- feliilet: viztiszta

- szin: k6k

- szin: fekete

- szin: piros

- szin: s6rga

- szin: ztild

38.1. t6tel
38.2. t6tel
38.3. t6tel
38.4. t6tel
38.5. t6tel
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39. TOKOS IRATRENDEZ6

- szin: natfr
- anyaga: karton
- n6gyzetm6tertdmeg: > 1050 g/m'?

- behelyezhet6 iratok m6rete: A/4
- emel6karos leszorit6 szerkezetes
- gytnik sz ma.2
- ragasztott cimke
- gerincvastags6g: 2 80 mm
- legkisebb rendelhet<i mennyis6g: I db
- Halas vagy azzal egyen1rt9k{t

40. OxrAPlo6 IELdLOC|MKE

- frhat6
- cintapad6
- feliiletr<il sdriil6smentesen eltrivolithat6
- legkisebb rendelhetd mennyisdg: I csomag

- 5 neon szin
- m6ret: 15x50 mm t 2 mm
- alapanyag: papir
- kiszerel6s: legal6bb 5x100 cimke / csomag
- Post-it vagl azzal egtendrtdkl

41.-42. ONTAPAD6 RAGAszrdszALAGoK

Valamennyi tdtelre vonatkozd kaveklmdn!:
- Iegkisebb rendelhet6 mennyisdg: I doboz

A 11. Cs 42. tdtelek mindegtikCre vonatkozi tovribbi k|vetelmdnyek:
- sz6less6g: 19 mm
- hosszrisr4g: 33 m
- kiszerelds: dobozos
- 3M Scotch vag) azzal egtenirtdkfi

Tov ti bbi k0v etelrrrd nye k :
41. t6tel - irhat6

- kfzzel tfphet6
- 3M Scotch Magic 810 vagy azzal egyen€rt1k(t

A. t6tct - 6tl6rsz6
- 3M Scotch Crystal600 vary 

^zzal 
egren€rt6kii

43.-45. RAGASZTOSZALAGoK

Valamennyi tdtelre vonatkozf h|vetelminy:
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: 1 darab

A 13. tdtelre vonatkozti tovdbbi kdvetelmdnyek:

- sz6less6g: 12 mm
- hossztisdg: 10 fm
- szir:. 6tl6tsz6
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44.-4 5. tdtelek mindegtikire vonatkozti tovtibbi kdvetelmdnyeh:
- hosszfsrig 60 fm

Tov db bi k6v ete lmCnye h :
44.1, t6tel - szin: ritliitsz6

- sz6less6g:48 mm
44,2. t6tel - szin: barna

- sz6less6g:48 mm

45.1. t6tel - szin: 6tl6tsz6

- szdless6g:23 mm
45.2. t6tel - szin: barna

- sz6less6g:23 mm

46. RAGASZTo STIFT

- kiszerel6s: 20 g
- old6szermentes
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db
- Stanger vagy azzal egyen6rtdkii

47. HIBAJAViT6 FESTEK

- vizb6zist
- kiszerel6s: 20 ml
- ecsetes
- legkisebb rendelhet<i mennyis€g: I db
- A-series vagy azzal eryendrt6kii

48.49. HIBAJAViT6 ROLLEREK

A 18. tdtebe vonrtkozd kiivetelmdnyek:
- sz6less6g: 4,2 mm

- nem cserdlhet6 betdtes

A 19. t&ebe vonot*ozti k0velelmenyek
- sz6less6g: 4,2 mm
- hosszfsdg: 14 m

- cserdlhet6 bet6tes

s0. HTBAJAViT6 nOr,r,nn sE'rfr
- sz6less6g: 4,2 mm

- hosszrisdg: 14 m

51. GRAFITIRoN

- hosszfs6g: min. 170 rnm
- testv6g kivitele: radirv6g vagy radir n6lkiili
- test anyaga: lakkozott fa
- ir6sszin: fekete
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- b6l kem6nys6ge: HB
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- Koh-I-Noor vagt azzal egtendrtdkfi

52. NyoMOsrRdN (MECHAN|KUS cERUzA)

- f6mhegy kivitele: nem visszah{nhat6 f6mhegy
- test hossza: mininum 140 mm
- be6pitett radir (kupak alatt)
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- test anyaga: fdm
- irdsvonal vastags6ga: 0,5 mm
- ZebraM-30| vagt azzal egtendrtiki

53. IR6NBt,L

- hossz: 60 mm
- extraer6s
- kiszerel6s: 12 szrll / doboz (tubus)
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I doboz (tubus)
- 6tm6r6: 0,5 mm
- ir6nb6l kem6nys6ge: HB
- Rotring vagy azzal egtendrtdkfr

54. RADiR

- anyag 6s szin: feh6r miianyag
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Rotring Tikky 30 vagy azzal egren6rtdkii

55. RAGASZT6SZALAG T6P6

- legkisebb rendelhet6 rnennyisdg: I db.'
- adagolhat6 ragszalag sz6less6ge: 12 mm
- adagolhat6 ragszalag hosszris6ga: min. 10 fm
- k6sziil6k haszndlati m6dja: e$/ k€zzel tdphet6
- fdm tdp6fog
- kivitel: k6zi - kOnnyii, kicsi
- kinyithat6 (kdt darabba sz6tszedhetb) a rugszalag cserChez

- szines miianyag kivitel
- legkisebb rendelhetti mennyisdg: I db
- ICO, Rainbow vagt azzal egyenirl4kfr

56. IROSZERTARTo

- miianyag
- kihajthat6 tirol6 rekeszekkel
- szin: fekete test, szintelen (6tleKz6) rekeszekkel
- 4 db rekesz
- legkisebb rendelhet6 mennyisig: I db
- PMP 962 vagy azzal egYendrt{ki

57. INDIGO

- anyaga: papir, viasztinta borit6s

VIt'



- hftoldal viaszos
- szin: k6k
- maszatolfs mentes
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db

5E-59. ASZTALI NAPTARBETETEK

Valamennyi tCtelre vonatkozti kdvetelminyek:
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: 1 db

A 58. tdtelre vonutkozrf tovtfbbi kdvetelminvek:
- anyaga: ofszet paplr
- tipusa: TA 24
- m6re|:285 x 140 mm
- szine: feh6r
- lap s(lya: 70 g
- Silverball vagr azzal egyen6rt6kfi

A 59. tAebe vondkozd lov.6bbi kdvetelminyek:
- anyaga: ofszet papir
- tipusa; K€pes
- m6ret: 285 x 140 mm
- szfne: feh6r
- lap srilya: 70 g
- Silverball vagy azzal egyen9rttkit

60. ASZTALI NAPTARHAT

- anyag: kasirozott karton
- tipus: HA 24 (TA 24-es asztali napt6rhoz)
- szine: feh6r
- m6ret: 310 x 160 mm
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db

61. SZOVEGKIEMELo

Valamennyi titelrc vonalkouf, kbvetelmenyek:
- fest6k anyaga: vfub[zist fluoreszk4l6 tinta
- l6gmentesen z616 biztonsr4gi kupakkal
- ir6hegy kik6pz6se: vigott v6gii
- test anyaga: miianyag
- ir6svonal vastagsiga : 1-4 mm
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: 1 db
- ICO Videotip vagt azzal egtendrtdkfr

Tov ti b bi kdv elelminye * :

60.1. t6tel - ir6sszin: sirga

60.2. t6tel - ir6sszin: z<ild

60.3. t6tel - ir6sszin: k6k

60.4. t6tel - ir6sszin: Pink
60.5. t6tel - irdsszin: narancs
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62-63. LEFiJzrt SZERKEZETES cyoRsr0z6K

Valamennyi tdtelre vonatkozd k|veklmdnyek:
- behelyezhet6 iratok m6rete: 44
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I db

Tov d b bi kdvete lmi ny e k :
62.t6tel - anyag: ka on

- szin: natfr;k6k;piros;sdrga;z<ild
6J. t6tel - anyag: miianyag

- szin: t<ibbf6le szinben

62, titelre vonarkoaS tovtibbi k|vetulmdnyek:
- el6lap anyaga: viztiszta szintelen mtanyag
- hdLtlap anyaga: hajl6kony szines miianyag
- feliratozhat6 gerinc

Tovrib bi kdvete Imdny e k :
63. t6tel - hdtlap szine: zdld

- h6tlap szine: piros
- hdtlap szlne: feher

- h6tlap szine: k6k
- hStlap szine: fekete

64. IRATcY(uro

- behelyezhet6 iratok m6rete: 44
- alapanyag: karton
- szin: natfr
- h6rom p6lyds (valamennyi fiil<in) behajtott fiillel
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Halas vagt azzal egtendrtdkfr

65. SZALAGoS IRoMANYFEDfL

- alapanyag: kdnyvktit6lemez
- n6gyzetm6tertdmeg: > 750 g/m2

- n6gyzetm6tertdmeg: < 1050 g/m2

- m6ret: behelyezhet6 iratok m6rete: A4
- szin: natfr
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Halas vagt azzal egyen6rtdkfi

66. BfLYEGZ6FESTfK
- iirtartalom: 25 ml - 30 ml
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db
- szin: lila;fekete
- Stanger vagy azzal egyendrtdkfr

67 .-69. B,tLv EGZ.6P.{RNA K

Valamennyi tdtelre vonatkozd kdvetelmlnyek:
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- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Colop vagt azzal egtendrt6kfr

Az 67 tCtelre vonathozd k|vetelmCnvek:
- m€ret: 70 x 110 mm
- szin:lila

Az 68. tdtelre vonatkoz6 k0vetulminvek:
- meret: 90 x 160 mm
- szin:lila

A 69, tCtelre vonalkozd kdvetelminyek:
- tipus: TRODAT 4810
- TRODAT 4810 mini d6tumbdlyegz6hdz
- szin:t'ekete

70. ASZTALI HEGYEZ6GfP

- asz/.ah^ rdgzithet6
- norm6l ceruza h egyez6s1hez
- f6mbefog6
- forg6csgyiijt6 tartily
- legkisebb rendelheto mennyis6g: I db
- ICO 307 vagy azzal eryendrtdkii

7I. IRATTARTo PAPUCS

- behelyezhet6 irat mdrete: A4
- anyag: karton miianyag (PVC) boritrissal
- kivitel: fix
- szin: k6k
- gerincvastags6g: 90 mm J 10 mm
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db
- Esselte vagt azzal egtendrldkt

72.-73. FILCTOLLAK

Valamennli titelre vonatkoz.i kiivetelminyek:
- vizb6zist fest6kkel
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db

Az 72. titelre vonatkozd kdvetelminyek
- vonalvastagseg: 0,5 mm
- ICO 300 vagy azzal egren6rtdkii

Az 73. titelre vonatkozd kdvetelminyek
- vonalvastags6g: 0,3 mm
- tintenpen vag/ azzal egyenirt1kii

Tovd b b i kdvetelmi nye k :

72-73,l.t6tel - szin: k6k

72-73.2. t6tel - szin: Piros
72-73.3. t6tel - szin: ztild
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72-73.4. t6tel - szin: fekete

74-75 PERMANENTMARKEREK

Valamennyi tdtelre vonatkozd kiivetelmdnyek:
- l6gmentesen zdr6 biztonsdgi kupakkal
- ir6hegy kik6pz6se: kerekitett csfcs
- test anyaga: miianyag
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: l db
- ICO vagt azzal egtendrtdkfr

A 74. tCtelrc vonatkozd tovdbbi kiivdelmanyek:
- a festdk anyaga: alkoholb6zisrl permanent fest6k
- ir6svonal vastagsdga: 0,3-lmm
- ir6sk6p sz6radds utan tdrl6s 6s viz6ll6
- Edding vagy azzal egenfrtikii

T ov (i b b i Htv ete lmd ny e k :
74.1. t6tel
74.2. t6tel
7 4,3. t6tel
74.4. t6tel

- szin: k6k
- szin: piros
- szfn: zdld
- szin: fekete

A 75. tAelre vonotkozf tovribbi ktvaelminyekt
- a fest6k anyaga: alkoholb6zis( permanent festdk
- ir6svonal vastags6ga: 1-5mm
- irdsk6p szdradiis utiin tdrles 6s viz6ll6
- Edding vagy azzal egyen6rtdkii
- szin:fekete

76. HATARID6NAPLo

- mdret: 145 x 205 mm
- 6116 form6tum
- napi beoszt6s
- kem€ny miianyag k0t6stebla
- szin: fekete;srit6tzdld;bord6;k6k
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db

77. ZSEBNAPTAR

- mdrete: 85 x 153 mm
- 6116 formdtum
- heti beosztis
- kem6ny miianyag k0t6st6bla
- szin: fekete, k6k
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- Krenn Horizont Balacron vagy azzal egyen'rt'ktr



78. K6RCiMKE

Valamennyi tCtelre vonalkozd kDvetelmdnyek:
- anyaga: matt papir
- ontapad6s
- szin: feh6r
- kiszerel6s: csomag
- mennyis6ge: 60db/csomag
- legkisebb rendethet6 mennyis6g: I csomag

Tovtib bi kovete lmdny e k :
78.1 t6tel - k0rcimke 6tm€rci: 30 mm

78.2 t6tel - kdrcimke 6tmir6: 50 mm

79-82. ETIKETTCIMKEK

Az 79, titelre vonatkozd kOvetelminyek
- m6ret:70x36 cm
-rnennyis6g:24 db/lap
- legkisebb rendelhet6 mennyisig: I lap
-l6zer, tintasugaras nyomtat6hoz alkalmas

- Aveny nneckform vagy azzal eryenirtdkfi

Az E0. tdtelre vonatkozf kiivetelntinye*
- rn6ret:70x32 cm
-mennyisdg:2ldblap
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: llap
l6zer, tintasugaras nyomtat6hoz alkalmas

- Silver ball vagy azzal egyen6rt6kii

Az 81. tdtelre vonathozd kliverelntdnyek
- m6ret:106x35 cm
-mennyis6g: 8 db/lap
- eglpdlyis
- leporell6s
- legkisebb rendelhetti mennyis6g: I lap

Az 82. titelre eonotkozd kAvetulmdnyek
- merel2ljx2g1 cm
- mennyis6g: 1 db/lap
- l6zer, tintasugaras nyomtat6hoz alkalmas
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I lap

83. LEvfLBoNr6 Kfs

- mechanikus
- fdm test
- miianyag nydl
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
- ICO vagt azzal egyendrtdkfr
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84-85. PARAFATABLAK

Valamennyi lCtelrc vonukoTf kdvetelminyek
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db

A 84. t6telre vonatkoz6 tovibbi kdvetelm6nyek:
- fakeretes
- L oldalas

Tovdbbi kdvetelminyek
84.1. t6tel - m6ret: 60x90 cm
84,2, t6tel - m6ret:60x120 cm
84.3. t6tel - m6ret: 90x120 cm

A 85, t6telre von.tkoz6 tovibbi kiivetelm6nyek:
- fakeretes
- 2 oldalas

Tovdbbi kdvetelmin!ek
85,1. t6tel - m6ret: 30x40 cm
85.2. t6tel - m6ret: zl0x60 cm
85.3. t6tel - m6ret: 60x90 cm
85.4. t6tel - m6ret: 60x100 cm

86. IRODAI OLLO

- rozsdamentes acel v6g66l
- mfianyag fog6rdsz
- m6ret (teljes): min. 21 cm max. 24,9 cm
- legkisebb rendelhetci mennyisdg: I db
- Stanger vagt azzal egtendrtdkfr

87.88. ISKOLAI FUZETEK

Valamennyi titelre vonatkozd kdvetelmdnyek
- famentes papir
- m6ret: A-/5
- 32lap
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db

Tovdbbi k,verclminyek:
87.t6tel -tipus:21-32

- vonalas

88.t6tel - tipvs:27-32
- ndgyzethril6s

E9.-92. SPIRTILFIJZETEK

Valamenry)i titelrc vonatkozti kiivetelminye k
- famentes papir
- 60 lap
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- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: I db

Tovtlbbi hdveulnlnye*:
E9, t6tel - merec A"/4

- vonalas

90. t6tel - mereti N4
- n6g5zetMl6s

91. t6tel - n6ret: A,/5
- n6gyzetMl6s

Y2. tftf,,l - ndret: A./5
- vonalas

93100. PvCTEDELESBhOK

Valamewtyi tdtehe vons,kozd h0vcat nlnyeh:
- famentes papfr
- legkisebb rendelhet6 mennyis€g: I db

Tovilbfi *avaebdnyck:
93. t6tel

94.t6td

9li. t6tel

96 t6tel

Yl. t&cl

98. t6tel

9!). t6tet

100. t6tel

- frtet: N4
- vonalas
-vastagsfg 100 lap
- trret: N4
- vonalas
-vastagsfg 2fi) Iap

- frret: N4
- n6g5rzeth6l6s
-vastagslig 100 lap
- trreti N4
- n€gyzeth6l6s
-vastagsdg 2(n hp
- m6ret: A"/5
- n6gyzeth6l6s
-vastagsdg 100 lap
- m6ret A,/5
- n6gyze$616s
-vastagsdg 200 lap

- m€ret: A"/5
- vonalas
-vastagsdg 100 lap

- m6ret: A/5
- vonalas
-vastags6g ZX) lap

101. JEGYZET FOZET

- famente.s papir
- legkisebb rendelhet6 mennyi#g: I db
-fejbeo regasztott
-m6ret A,/6

Tovitbfi hnveQhtthtych:

101-1. t6tel
101-2. t6tel

- kockfs
- vonalas

Vrl-



101-3. t6tel - sima

102-103. GEMKAPCSoK

Valanennyi tCtelrc vonalkoz.i kaivetelmdnye k:
- kiszerel6s: doboz
- kiszerel6s mennyis6ge: 100 db/doboz
- legkisebb rendelhetci mennyisdg: I doboz

Tov dh bi kdvete lmanye k :
102. t6tel - anyag: horganyzott

- m6ret: 28 mm
- Sakata vagt azzal egtendrtdkfi

103. t6tel - anyag: horganyzott
- m6ret: 50 mm
- ICO vagt azzal egten4rtdkfr

104-105, t6tel MILTON KAPOCS

Valamennyi tdtelrc vonatkozd kiJvetelmdnyek:
- kiszerel6s: doboz
- kiszerel6s mennyis6ge: lfi) db/doboz
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I doboz

Tovdbbi kAveklminyek:
104. t6tel - anyag: r6zbevonatos

- mdret: 25 mm
- Sakota vagt azzal egtenirtikfl

105. t6tel - anyag: horganyzott
- m6ret: 30 mm
- ICO vagt azzal egyendrtdkfr

106. HAZTARTASI cSoMAGoL6pI,pin
- anyag: n6tronpapir
- n6gyzetmetertdmeg: 7O glm"
- m6rete: 90 x 126 mm
- szin: natfr, barna
- kiszerel6s: 5 ivlcsomag
- legkisebb rendelhet6 mennyis€g: I csomag

107. EGYENES VONALZO

- alak: egyenes
- alak: v6kony
- alak: lapos
- sk6la jel<il6s: millim6teres, centim6teres
- szi4m 6s skila jelcil6s szine: fekete vagy sdt6tkdk
- sk6lar6sz hosszds6ga: 30 cm
- teljes hosszrisi4g: 32 cm
- anyag: miianyag
- Iegkisebb rendelhetti mennyisdg: I db

10E.-f09. IRATSiNEK



Valamennyi tatelrc von&kozd kDveklmdnyek:
- mfianyag kivitel
- kiszerel6s: 50 db / doboz
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: I doboz
- Leitz vagt azzal eg',endrtdkfr

Tov ti b bi kiiv ete lmCnye k :
108. t6tel - iratsin szine: feh6r

- kapacitas: 1-60 lapig

109. t6tel - iratsin szine: feh6r

- kapacitds: 1-120 lapig

I1O. CERUZAHEGYEZo

- f6m test
- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db
- 1 lyukri
- Sakota vagt azzal egtendrtdkfr

111. PIROSIRoN

- hosszris6g: min. 170 mm
- testv6g kivitele: radir n6lkiili
- test anyaga: lakkozott fa
- ir6sszin: piros
- legkisebb rendelhet6 mennyisdg: 1 db

- b6l kem6nys6ge: HB
- Kohinoor vagt azzal egtendrtikfi

1T2. KAPOCSKISZEDo

- miik0dtet6s m6dja: mechanikus
- kialakit6s: fogas
- fog6r6sz anyaga: miianYag

- legkisebb rendelhet6 mennyis6g: 1 db

113. FRANCIAKOCKj'S FUZET

- m6ret: A./4
- tipus: 88-32
- franciakockis
- 32lap
- leskisebb rendelhet6 mennyis6g: I db
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