
 
  

 
  

 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
RO-HU452 azonosító számú Interreg V. A Románia - Magyarország program Joint 

Employment Drives "JEDI" című project keretében közbeszerzési szakértői és felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása 

 
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 a közbeszerzési szakértői és felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátását. 
 
3.      A beszerzés tárgya: 
3.1.   RO-HU452 azonosító számú Interreg V. A Románia - Magyarország program  Joint 
Employment Drives "JEDI" című project keretében közbeszerzési szakértői és felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása, az alábbi tartalommal: 
 A lefolytatásra kerülő eljárás törvényességének, tisztaságának és szakszerűségének 

biztosítása a Kbt., illetve a Megbízó Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 
figyelembe vételével, 

 Ajánlatkérő utasításai szerint közreműködik a beszerzési tárgy pontos 
meghatározásában, a közbeszerzés tárgyának leírásában, 

 a szakmai előírásokat figyelembe véve az Ajánlatkérő által szolgáltatott adatok és a 
közbeszerzés becsült értéke alapján, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési 
dokumentáció elkészítése, amely a szerződéstervezetet is tartalmazza, 

 Ajánlatkérő javaslatainak valamint az esetlegesen rendelkezésre álló dokumentumok 
közbeszerzési szempontból való véleményezése,  

 az ajánlati felhívás közzétételének ügyintézése az EKR rendszerben, 
 közreműködés az eljárás során érkezett észrevételek és kérdések 

megválaszolásában,  
 megfelelően indokolt javaslat készítése arról, hogy mely ajánlatokat kell érvénytelenné, 

és mely ajánlattevőket kell alkalmatlanná nyilvánítani, 
 az esetleges hiánypótlási felhívások elkészítése, 
 az ajánlatok előzetes feldolgozása, 
 vitarendezési eljárás(ok) teljeskörű lefolytatása, 
 a Kbt. – nek megfelelő összegezés, valamint a szükséges tájékozatók elkészítése a 

beérkezett ajánlatok alapján, valamint azok teljeskörű ügyintézése 
 szerződéskötés támogatása, 
 a lefolytatott közbeszerzési eljárás végén az eljárás során keletkezett iratok átadása, 
 a közbeszerzési eljárás alapján esetlegesen induló jogorvoslati eljárásban Ajánlatkérő 

képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. 
4.      Időpontok: 
4.1.  Válaszadási határidő: 2020. október 19., 12.00 óra 
4.2.  Válaszadás módja: elektronikus (e-mail cím: sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu), vagy 

papír alapú, személyesen 6720-Szeged, Aradi Vértanúk tere 2., Sztrémi Zsuzsanna 
részére, vagy postai úton. 
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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 EKR 
rendszerhasználati díjat, illetve a hirdetmény ellenőrzési díjakat is. Az ajánlati árat úgy kell 
megadni, hogy az az Áfa-t is tartalmazza! 
 
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. október 12. 
   
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 keretében közbeszerzési 
szakértői és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása” 

 
 

Egyösszegű ajánlati ár: 
 
Nettó: …………………… Euro 
Áfa: ……………………….Euro 
Bruttó: ……………………Euro 
 
 
 
 
Kelt:  .....................................  
 
 
  ......................................................  
  cégszerű aláírás 
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