
2. sz. melléklet 

Műszaki leírás  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  

„Higiéniai papírtermékek és adagolók beszerzése 2021-2022” tárgyú beszerzési eljárásához  
 
 

I. Beszerzési tételek és a tervezett mennyiség 
 

1. részfeladat: Szalvéta - és kéztörlőpapír, valamint kéztörlőpapír adagolók beszerzése 
 

Sorszám Termék megnevezése Kiszerelés 
Beszerzés tervezett 

mennyisége 

1. Tekercses kéztörlőpapír tekercs 2 900 

2. Kétrétegű /háztartási/ papírtörlő tekercs 4 000 

3. Egyrétegű szalvéta csomag 1 000 

4. Kéztörlőpapír adagoló darab 150 

 
2. részfeladat: Toalettpapírok és adagolók beszerzése 

 

Sorszám Termék megnevezése Kiszerelés 
Beszerzés tervezett 

mennyisége 

1. Belsőmagos kétrétegű toalettpapír  tekercs 8 000 

2. 
Dupla tekercses toalettpapír 
adagoló 

darab 260 

 
 
 

II. Műszaki jellemzők és egyenértékűségi szempontok: 
 

1. részfeladat:  
 

1. sorszámú termék (Laponkénti adagolású kéztörlőpapír) 
- adagolási mód: laponkénti adagolás 
- kiszerelés: tekercs 
- tekercs átmérője: min. 19 cm, max 20 cm 
- rétegek száma: 2 
- mennyiség: min. 600 lap, max. 800 lap/tekercs  
- szín: fehér 
- lap mérete: 22 x 22 cm ± 5% 
- azonos vagy műszaki jellemzőiben, minőségében és használati értékében egyenértékű a 

KATRIN Classic System M2 márkanév alatt forgalmazott termékkel 
- kompatibilis az 1. részfeladat 4. pontjában megadott paraméterekkel rendelkező 

kéztörlőpapír adagolóval 
- a megadott kiszerelés tervezési szempontot szolgál, a tényleges szállítási kiszerelés 

(tekercsek száma/csomag) ettől eltérhet 
 

2. sorszámú termék (Kétrétegű /háztartási/ papírtörlő) 
- mennyiség: 48 ± 2 lap/tekercs 
- rétegek száma: 2 
- szín: fehér 
- a megadott kiszerelés tervezési szempontot szolgál, a tényleges szállítási kiszerelés 

(tekercsek száma/csomag) ettől eltérhet 
 

3. sorszámú termék (Egyrétegű szalvéta) 
- 100 lap/csomag 
- méret: 32x32cm ± 2 cm 
- hajtogatás: ¼ 
- szín: fehér 
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4. sorszámú termék (Tekercses kéztörlőpapír adagoló): 
- adagolási mód: laponkénti adagolás 
- anyaga: műanyag (ütésálló) 
- szín: fehér / átlátszó 
- Méret: (szé x mag x mé): 33 x 40 x 20 cm ± 10%. 
- kapacitás: min. 600 kéztörlő lap, tekercs átmérő min. 19 cm, max. 20 cm 
- kulccsal zárható 
- azonos vagy műszaki jellemzőiben, minőségében és használati értékében egyenértékű a 

KATRIN System márkanév alatt forgalmazott termékkel 
- kompatibilis az 1. részfeladat 1. pontban megadott paraméterekkel rendelkező 

kéztörlőpapírral 
 

 
 
2. részfeladat:  
 
 

1. sorszámú termék (Belsőmagos toalettpapír) 
- adagolási mód: laponkénti adagolás 
- rétegek száma: 2 
- mennyiség: min. 600 max. 700 lap / tekercs 
- szín: fehér  
- tekercs hossza: 110 m ± 5% 
- tekercs átmérője: 15 cm ± 5% 
- lapméret: 18 x 13 cm ± 5% 
- azonos vagy műszaki jellemzőiben, minőségében és használati értékében egyenértékű a 

Tork SmartOne® Mini márkanév alatt forgalmazott termékkel 
- kompatibilis a 2. részfeladat 2. pontban megadott paraméterekkel rendelkező adagolóval 
- a megadott kiszerelés tervezési szempontot szolgál, a tényleges szállítási kiszerelés 

(tekercsek száma/csomag) ettől eltérhet 
 
 

 
2. sorszámú termék (Dupla tekercses toalettpapír adagoló) 

- adagolási mód: belsőadagolású, laponkénti adagolás 
- anyaga: műanyag (ütésálló) 
- szín: fehér 
- Méret: (szé x mag x mé) 40 x 22 x 15 cm ± 5%. 
- kapacitás: 2 tekercs, 620 lap ± 5% / tekercs 
- kulccsal zárható 
- azonos vagy műszaki jellemzőiben, minőségében és használati értékében egyenértékű a 

Tork SmartOne® Mini márkanév alatt forgalmazott dupla tekercses toalettpapír-adagoló 
termékkel 

- kompatibilis a 2. részfeladat 1. pontban megadott paraméterekkel rendelkező belsőmagos 
toalettpapírral 
 


