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EFOP-4.1.2-17-2017-00059  

Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése 

 
Iktatószám: TK/178/……………………./2017 

VpTK ügyintéző:Takó-Mekler Tímea 
 

Veszprémi Tankerületi Központ  
8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 
 

Tárgy: Árajánlat kérése a „Csetényi Vámbéry Ármin Álta-
lános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című 
projekt kötelező nyilvánosság biztosítása tevé-
kenységhez 

 
 
Tisztelt Cím! 
 
Kérem, szíveskedjenek árajánlatot adni a „Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése” című projekt kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenységhez. 
 

Szolgáltatás megneve-
zése: 

Leírás: Bruttó egységár: Mennyiség: 

Nyomtatott tájékozta-
tók (brosúrák, szóró-
lapok, stb.) elkészítése 

A/5 méret, 110-115 gr. 
matt műnyomó papíron 
4+4 színnel nyomva 

9.020.- Ft / 100 db 
 

430 db 

Leaflet A/4 méret  2* 
hajtva, 110-115 gr. matt 
műnyomó papíron 4+4 
színnel nyomva 

12.202.- Ft / 100 db 
 

202 db 

Sajtónyilvános ese-
mény szervezése  

Legfeljebb 50 fős rendez-
vény lebonyolítása, ven-
déglátás, meghívók, pla-
kátok stb. 
OTS-MTI-felületre történő 
feltöltés 

101.600.- Ft 
 

1 db 

Aloldal létrehozása 
meglévő weboldalon 

Aloldal létrehozása meg-
lévő weboldalon és annak 
folyamatos aktualizálása 

63.218.- Ft 1 db 

A beruházás helyszí-
nén 1 db „B” típusú 
tájékoztató tábla elké-
szítése és elhelyezése 

Mérete: 3000x1500 mm, 
4 mm vastag dibond le-
mez  
Megvalósítás a KTK 2020 
arculati elemek alapján 
Táblagenerátor program 
használatával 
 

64.390.- Ft 
 

1 db 

Kommunikációs célra 
alkalmas fotódoku-
mentáció készítése a 
projekteseményekről   

Nyomdai célra alkalmas 
minőségben KTK 2020 
alapján  
Megkezdés előtti fázis-
ban, a megvalósítás fázi-
sairól, a projekthez kap-

50.000.- Ft 
 

1 db 
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Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése 

csolódó eseményekről 

Sajtónyilvános ese-
mény szervezése a 
zárásról 

Legfeljebb 50 fős rendez-
vény lebonyolítása, ven-
déglátás, meghívók, pla-
kátok stb. 
OTS-MTI-felületre történő 
feltöltés 

101.600.- Ft 
 

1 db 

Médiamegjelenés 2 alkalommal a Naplóban: 
1. Közeljövőben a projekt 
indulásáról 
2. A projekt végén a meg-
valósulásról 

31.750.- Ft 2 db 
 

Eredménykommuni-
kációs információs 
anyagok készítése 

A/5 méret, 110-115 gr. 
matt műnyomó papíron 
4+4 színnel nyomva 

9.020.- Ft / 100 db 
 

232 db 

Leaflet A/4 méret  2* 
hajtva, 110-115 gr. matt 
műnyomó papíron 4+4 
színnel nyomva 

12.202.- Ft / 100 db 
 

600 db 

A beruházás helyszí-
nén 1 db „D” típusú 
tájékoztató tábla elké-
szítése 

Megvalósítás a KTK 2020 
arculati elemek alapján 
Táblagenerátor program 
használatával 

4.637.- Ft 1 db 

 
Kérjük, hogy árajánlatuk a fenti részletezésben szíveskedjenek megadni. Szolgáltatói szerződést csak 
az összes kommunikációs tevékenységet egyben biztosító szolgáltatóval tudunk kötni. 

Az árajánlat egyes tételeihez a Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei út-
mutató és arculati kézikönyv „KTK 2020”-ban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni. 

A fenti egységárak a KTK 2020-ban meghatározott, illetve a pályázati dokumentációban benyújtott 
legmagasabb bruttó árak.  

A mellékelt sablon felhasználásával elkészített árajánlatot a Veszprémi Tankerületi Központ postací-
mére eredetiben (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.), valamint a cseteny.efop412@gmail.com e-mail 

címre szkennelve szíveskedjenek megküldeni. 

Beküldés határideje: 2018. január 19. 

Az ajánlatok elbírálásának helye és ideje: Veszprémi Tankerületi Központ 8200 Veszprém, Szabadság 
tér 15., 2018. január 22. 

Az árajánlatnak tartalmaznia kell a szükséges a köztartozás-mentességről szóló nyilatkozatot. 

További információ: 06-30-906-6439 

Veszprém, 2018. január 12. 

 
Sári Attila 

      projektmenedzser 
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