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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Hirdetmény kérelem

Előzmény hirdetmény EHR iktatószáma:

Egyéb közlemény:

Ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre jogosult, ennek 
közlése:

A kérelmező kéri a hirdetmény ellenőrzését?

A kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:

A kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi 
ellenőrzését kéri?

A kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező?

kezdeményeziA kérelem a TED-en történő

Az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

Az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 
5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály
kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Hirdetmény rövid tartalma:

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

Közzététel dátuma: EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamraKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000034672020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Visszavont közbeszerzési eljárás

Eljárást megindító felhívás visszavonása

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Becsült érték: 1.rész: nettó 11.114.907,- Ft 2.rész: nettó 9.139.887,- Ft 3.rész: nettó 480.000,- Ft 4.rész: nettó 600.000,- Ft 5.rész: 
nettó 48.000.000,- Ft 6.rész: nettó 17.100.000,- Ft 7.rész: nettó 326.880,- Ft 8.rész: nettó 10.025.754,- Ft 9.rész: nettó 8.007.000,- Ft 
10.rész: nettó 34.800.000,- Ft

közzétételt

Nem kötelező

Nem

2020.04.22

Nem
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A hirdetmény ellenőrzés
eredménye:

EKR000034672020/
H003

Hirdetmény EKR 
azonosítója:

IgenA hirdetmény 
módosítható:

Hirdetmény EHR 
iktatószáma:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Az ajánlatkérő által csatolt közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány
Kapcsolódó hirdetmény EHR iktatószáma:




