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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

RO-HU452 azonosító számú Interreg V. A Románia - Magyarország program  Joint 
Employment Drives "JEDI" című project arculat kialakítása 

 

1.      Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 
          Szeged-Csanádi Egyházmegye 
          6720-Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.  
          Telefon: 06-62/420-932 
          Telefax: 06-62/420-932/155 
 
2.      Az eljárás meghatározása: 
2.1.   A választott eljárás: ajánlattételi felhívás. 
2.2.   Az Ajánlatkérő szeretné megpályáztatni az arculati kialakításhoz kapcsolódó feladatok 

ellátását. 
 

3.      A beszerzés tárgya: 

3.1.   RO-HU452 azonosító számú Interreg V. A Románia - Magyarország program  Joint 
Employment Drives "JEDI" című project arculat kialakítása, az alábbi tartalommal: 

 

1. A projekt arculatának kialakítása: 
Arculati kézikönyv kialakítása, logók, színek, arculathordozók definiálása, a projekt 
grafikai és dizájn logikai elveinek meghatározása. 
Fizikai arculat hordozók tervezése - gyártása 
- Levélpapír tervezés 
- PPT-sablon tervezés 
- Rollup tervezés, gyártás 
- POPUP fal (4 es szabvány) tervezés, gyártás 
A felsorolt elemek mindegyikéhez szükséges végfelhasználói grafikai állományok 
többféle, tetszőleges fájl formátumban való átadása. 

2. Közös projekt honlap fejlesztése és üzemeltetése: 
3 nyelvű honlap építése, külső linkek beágyazásával, arculatnak megfelelően 
kialakítva, konferencia bővítménnyel. A projekt teljes időtartamára szóló hosting 
szolgáltatással, karbantartással, a honlap kezelőjének felhasználói szintű 
betanításával. 

3. Projekt aloldal létrehozása : 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal 
létrehozása és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. 

 

4.      Időpontok: 
4.1.  Válaszadási határidő: 2020. augusztus 28., 12.00 óra 
4.2.  Válaszadás módja: elektronikus (e-mail cím: herczeg.agnes@yahoo.it és egy időben 

sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu), vagy papír alapú, személyesen 6720-Szeged, 
Aradi Vértanúk tere 2., Sztrémi Zsuzsanna részére, vagy postai úton. 

 
5.         Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

- csatolja a pályázati kiírás 1.sz mellékletében meghatározott árajánlati mintalap 
kitöltött dokumentumát, cégszerűen aláírva, nyomtatott vagy .pdf formátumban 

 
6.      Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű teljes ellenszolgáltatás (Ajánlati ár 
mindösszesen). Figyelem! Az ajánlati árat Euroban kell megadni! Az egyösszegű ajánlati ár 
tartalmazza a 3. pontban részletezett feladatok valamennyi költségét. Az ajánlati árat úgy kell 
megadni, hogy az az Áfa-t is tartalmazza! 
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7.      Egyéb információk:  
         Beruházó képviselője:          Sztrémi Zsuzsanna 
                                                         Szeged-Csanádi Egyházmegye 
                                                          pályázati referens 
                         - elérhetősége:        e-mail cím: sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu 
 
                                                          Emődi Sándor 
                                                         Szeged-Csanádi Egyházmegye 
                                                          vagyonkezelő 
                         - elérhetősége:        e-mail cím: emodi@szeged-csanad.hu 
 
Szeged, 2020. augusztus 24. 
   
Melléklet: 
1.sz. Ajánlathoz kitöltve csatolandó árajánlati mintalap 
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1. sz. melléklet 
 

Ajánlati mintalap 
 
 
Ajánlattevő neve:  
 
Ajánlattevő székhelye:  
 
 
Ajánlat tárgya: „RO-HU452 azonosító számú Interreg V. A Románia - Magyarország 
program  Joint Employment Drives "JEDI" című project arculat kialakítása” 

 
 

Sorsz. Megnevezés Mennyiség Ajánlati ár 
(bruttó Euro) 

1. A projekt arculatának kialakítása: 
Arculati kézikönyv kialakítása, logók, színek, 
arculathordozók definiálása, a projekt grafikai és dizájn 
logikai elveinek meghatározása. 
Fizikai arculat hordozók tervezése - gyártása 
- Levélpapír tervezés 
- PPT-sablon tervezés 
- Rollup tervezés, gyártás 
- POPUP fal (4 es szabvány) tervezés, gyártás 
A felsorolt elemek mindegyikéhez szükséges 
végfelhasználói grafikai állományok többféle, tetszőleges 
fájl formátumban való átadása. 
 

1  

2. Közös projekt honlap fejlesztése és üzemeltetése: 
3 nyelvű honlap építése, külső linkek beágyazásával, 
arculatnak megfelelően kialakítva, konferencia 
bővítménnyel. A projekt teljes időtartamára szóló hosting 
szolgáltatással, karbantartással, a honlap kezelőjének 
felhasználói szintű betanításával. 
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3. Projekt aloldal létrehozása : 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása és folyamatos 
frissítése a projekt fizikai zárásáig. 
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Ajánlati ár összesen (bruttó Euro)  

 
 
 
Kelt:  .....................................  
 
 
  ......................................................  
  cégszerű aláírás 
 
 
 


