
 

Műszaki leírás 
 

Nyomdai tevékenység 

1.   Plakátok nyomtatása, összesen 76 féle, 76 rendezvényre, alkalmanként az adott 

rendezvényre vonatkozó plakátból 150 db, méret A/2, fényes műnyomó papír 135g, ofszet 

vagy digitális nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

2.   Szórólap nyomtatása, 76 féle, 76 rendezvényre, alkalmanként az adott rendezvényre 

vonatkozó szórólapból 150 db méret A/5 fényes műnyomó papír 135 g, ofszet vagy digitális 

nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

3.   Roll-up nyomtatása, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással, 85X200 cm egyoldalas 6 db, 

hordozó táskával, Pécsre szállítással 

4.   Szórólapok nyomtatása, 6000 db, méret: 50x90mm, terjedelem: 2 oldal, silk műnyomó 

papír 300g, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással,Pécsre szállítással 

5.   Tájékoztató anyag nyomtatása, 1-es verzió, 3.000 db, A/6-os méret 28 oldal, fényes 

műnyomó papír 135 g, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással,Pécsre szállítással 

6.   Tájékoztató anyag nyomtatása, 2-es verzió, 3.000 db, A/6-os méret 28 oldal fényes 

műnyomó papír 135 g, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

7.   Tájékoztató plakátok nyomtatása, 5 féle, 5 rendezvényre, alkalmanként az adott 

rendezvényre vonatkozó plakátból 1000 db, A/3, fényes műnyomó papír 130g, ofszet vagy 

digitális nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

8.   Szakkönyv nyomtatás, 1-es verzió, 1000 példány, A/5-ös méret 240 oldal, ragasztott papír 

90 gr, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

9.   Szakkönyv nyomtatás, 2-es verzió, 1000 példány, A/5-ös méret 240 oldal ragasztott papír 

90 gr, ofszet vagy digitális nyomdai eljárással, Pécsre szállítással 

10.  Időszaki kiadvány nyomtatás 18 alkalommal, alkalmanként 3000 példány, A/4-10% méret, 

16 oldal színes, fényes műnyomó papír 135 g, ofszet vagy digitális nyomdai 

eljárással,Pécsre szállítással 

Grafikai tervezési, tördelési, terjesztési tevékenység 

1.   Plakátok (A/2) grafikai tervezése 76 féle  

2.   Szórólapok (A/5) grafikai tervezése 76 féle  



3.   Szórólapok (50x90 mm) grafikai tervezése  

4.   Szülői tájékoztató anyag (1-es verzió A/6-os méret 28 oldal) számítógépes grafikai 

tervezése (a feladat a szöveges és fotós tartalmon túli grafikákra, ábrákra vonatkozik) 

5.   Szülői tájékoztató anyag (2-es verzió A/6-os méret 28 oldal) számítógépes grafikai 

tervezése (a feladat a szöveges és fotós tartalmon túli grafikákra, ábrákra vonatkozik) 

6.   Szülői tájékoztató anyag tördelése 1-es verzió A/6-os méret 28 oldal  

7.   Szülői tájékoztató anyag tördelése 2-es verzió A/6-os méret 28 oldal  

8.   Tájékoztató plakátok (A/3) grafikai tervezése 5 féle  

9.   Szakkönyv 1-es verzió nyomdai előkészítése, tördelése, 240 oldal/db  

10.  Szakkönyv 2-es verzió nyomdai előkészítése, tördelése, 240 oldal/db 

11.  Időszaki kiadvány tervezése, tördelése 18 kiadványra, 16 oldalas  

12.  Időszaki kiadvány terjesztése közületeknek, Baranya, Somogy és Tolna megyében 

valamennyi házi gyermekorvosi rendelőbe, korai fejlesztő központba és gyermek 

egészségügyi intézménybe Pécsről, szállítással 

Videók/kisfilmek készítése a koraszülöttségről  

3 db kisfilm: a koraszülött gyermekek szüleit segítő, kb. 10 perces, a regionális televíziókban 

vetítendő oktató jellegű kisfilm elkészítése a szülői tájékoztató anyag felhasználásával, amit a 

vállalkozó az általa biztosított technikai eszközökkel, szakképzett operatőrrel és riporterrel készít 

el. A felvételeket az utómunka során számítástechnikai eszközzel feldolgozza, grafikákkal, 

feliratokkal, narrációval és zenei aláfestéssel látja el. A filmeket Full HD minőségben, mp4 

formátumban 3 példányban tartós adathordozón kell átadni. A szerződés a film felhasználási 

jogaira is kiterjed. 

 

A plakátokhoz, szórólapokhoz, tájékoztató anyaghoz, időszaki kiadványhoz, filmhez a szakmai 

tartalmat ajánlatkérő bocsátja rendelkezésre.  

 

 

Szállítási ütemezés 

 

 Tevékenység megnevezése Határidő 



1 Plakátok (A/2) nyomtatása, összesen 76 féle, 76 

rendezvényre, alkalmanként az adott rendezvényre vonatkozó 

plakátból 150 db 

A kreatív beérkezésétől számított általában 10 nap 

Megrendeléstől 

számított 5 munkanap 

2 Szórólap (A/5) nyomtatása, 76 féle, 76 rendezvényre, 

alkalmanként az adott rendezvényre vonatkozó szórólapból 

15.000 db 

A kreatív beérkezésétől számított általában 10 nap 

Megrendeléstől 

számított 5 munkanap  

3 Roll-up nyomtatása, 6 db, Megrendeléstől 

számított 5 munkanap  

4 Szórólapok (50x90 mm) nyomtatása, 6000 db Megrendeléstől 

számított 5 munkanap  

5 Tájékoztató anyag nyomtatása, 1-es verzió, 3.000 db, Megrendeléstől 

számított 15 munkanap   

6 Tájékoztató anyag nyomtatása, 2-es verzió, 3000 db Megrendeléstől 

számított 15 munkanap 

7 Tájékoztató plakátok (A/3) nyomtatása, 5 féle, 5 

rendezvényre, alkalmanként az adott rendezvényre vonatkozó 

plakátból 1000 db 

Megrendeléstől 

számított 5 munkanap  

8 Szakkönyv nyomtatás, 1-es verzió, 1000 példány Megrendeléstől 

számított 15 munkanap  

9 Szakkönyv nyomtatás, 2-es verzió, 1000 példány, Megrendeléstől 

számított 15 munkanap  

10 Időszaki kiadvány nyomtatás 18 alkalommal, alkalmanként 

3000 példány 

Megrendeléstől 

számított 2 munkanap 

11 Időszaki kiadvány, tördelése 18 kiadványra Megrendeléstől 

számított 2 munkanap 

12 Szülői tájékoztató anyag (1-es és 2-es verzió A/6-os méret 28 

oldal) számítógépes grafikai tervezése 

Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 



amiből a megrendelő 

választ 

13 Tájékoztató plakátok (A/3) grafikai tervezése 5 féle Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 

amiből a megrendelő 

választ 

14 Szülői tájékoztató anyag tördelése 2 féle Megrendeléstől 

számított 15 munkanap 

15 Szakkönyv nyomdai előkészítése, tördelése, 2 féle Megrendeléstől 

számított 20 munkanap 

16 Időszaki kiadvány terjesztése 18 alkalommal Megrendeléstől és a 

kiadvány átadásától 

számított 5 munkanap 

17 Szórólapok (50x90 mm) grafikai tervezése Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 

amiből a megrendelő 

választ  

18 Plakátok (A/2) grafikai tervezése 76 féle Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 

amiből a megrendelő 

választ  

19 Szórólapok (A/5) grafikai tervezése 76 féle Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 

amiből a megrendelő 

választ  



20 Időszaki kiadvány címlap grafikai tervezése 1 alkalommal Megrendeléstől 

számított 5 munkanap, 

legalább 3 változat, 

amiből a megrendelő 

választ  

21 3 db kisfilm elkészítése 2018. 03. 15. 

2018. 12. 15. 

2019. 03. 15. 

 

 

 

 


