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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Hirdetmény kérelem

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

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

Előzmény hirdetmény EHR iktatószáma:

Egyéb közlemény:

Kérelmező kedvezményre nem jogosult

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 az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem 
kötelező?

kezdeményeziA kérelem az Értesítőben 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 értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
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iktatószáma:
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Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

NEAK adatszolgáltatás ellenőrzése és javításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001856642022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NEAK adatszolgáltatás ellenőrzése és javítása

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont cb) 
alpontja

HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet

Tárgyi eljárás becsült értéke (nettó értékben): 26700000 HUF
A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján egybeszámított becsült érték (nettó értékben): 26700000 HUF

hiánypótlást

Kötelező

Nem
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