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SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

RO-HU452 kódszámú Interreg V. A Románia-Magyarország program Joint 
Employment Drives „JEDI” pályázat esetében műszaki ellenőrzési feladatok ellátása 

 

Tisztelt Ajánlattevő 

Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint Ajánlatkérő felkéri Önöket, hogy RO-HU452 
„JEDI” kódszámú pályázat esetében műszaki ellenőrzési feladatok ellátása 
vonatkozásában szíveskedjenek ajánlatot adni. 

Az ajánlatkérő elektronikus úton juttatja el Önöknek az ajánlattételi felhívást. 

Kérjük Önöket, hogy ajánlatukat a pályázati felhívás, illetőleg a hatályos jogszabályok 
előírásaira tekintettel tegyék meg. 

1.) Ajánlatkérő: 

Neve: SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 
Postai címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 
Kapcsolattartó: Sztrémi Zsuzsanna 
Telefon: (62) 420-932 
Fax: (62) 420-932/155 
E-mail: sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu 
 
2.)Pályázati felhívás tárgya: 

Megbízási szerződés RO-HU452 kódszámú Interreg V. A Románia-Magyarország 
program Joint Employment Drives „JEDI” a Kisteleki meglévő konyha átalakítása 
tankonyhává és tancukrászattá című pályázat esetében a műszaki ellenőrzési 
feladatok ellátására. 

3.) A szerződéssel kapcsolatos feladatok: 

A jelen felhívás 2) pontjában meghatározott projekttel kapcsolatban szükséges ellátni 
az alábbi feladatokat: 

- építési beruházás műszaki ellenőrzése a 191/2009 (IX.15) Kormányrendelet (az 
építőipari kivitelezési tevékenységről) alapján 

4.) A érintett ingatlan, beruházási érték és időszak: 

6760 Kistelek hrsz.: 581, becsült nettó kivitelezési költség: 350.000.000 forint, 
kivitelezés ideje 180 nap. 

5.) Ajánlatok elbírálási szempontjai: 

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  

Kérjük, az ajánlatot euróban szíveskedjenek megadni! 

6.) Ajánlattételi határidő: 
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7.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Neve: SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 
Címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 
Elektronikus úton a palyazat@szeged-csanad.hu e-mail címre 
 
8.) Az ajánlattétel nyelve: 

magyar 

9.) Ajánlattétel felbontásának helye, ideje: 

Megegyezik az ajánlat benyújtásának helyével és idejével 

10.) Ajánlattétel módja: 

Az ajánlatot személyesen vagy elektronikus úton, e-mail formájában kell az 
ajánlattételi határidő lejártáig eljuttatni a felhívásban megadott címre.  

11.) Egyéb információk: 

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig 
sérülésmentesen beérkezzen. 

Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos költség az ajánlattevőt terheli. 

 

Melléklet: Ajánlati nyilatkozat 

A FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 

2022. április 1. 

 

 

 

……………………………… 

Dr. Kiss-Rigó László 

püspök 
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Ajánlati nyilatkozat 

Ajánlatkérő: Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Ajánlatkérő székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 
Ajánlatkérő elérhetőségei:  
Tel/Fax:  (62) 420-932, (62) 420-932/155 
e-mail: sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu 
Kapcsolattartó: Sztrémi Zsuzsanna 

 

Tárgy: 

RO-HU452 kódszámú Interreg V. A Románia-Magyarország program Joint Employment 
Drives „JEDI” pályázat pályázat esetében műszaki ellenőrzési feladatok ellátása 
 
Ajánlatadó neve:  
Adószáma: 
Ajánlatadó székhelye:  
Elérhetőségei:  
E-mail címe:  
Képviselő neve: 
 
Ajánlati árak: 

Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a 6760 
Kistelek hrsz.: 581 alatti ingatlan esetében 

……………………EUR + ÁFA 

 

Ajánlatom 60 napig érvényes. 

 

Kelt.:…………………… 

 

 

 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 


