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II.szakasz: Tárgy

A B-A-Zemplén MRFK 4 épületének takarítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/borsod-abauj-zemplen-
megyei-rendor-fokapitanysag

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46514535Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

A B-A-Zemplén MRFK 4 épületének takarításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000463322022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság

15720144251

Zsolcai Kapu 32

Miskolc HU311 3527

Kertészné dr. Kocsis Krisztina

kocsisk@borsod.police.hu +36 205190712
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő vállalkozási szerződés keretében 4 helyszíneken történő takarítási feladatok magas színvonalon történő elvégzésére kér 
ajánlatot 12 havi időtartamra, részajánlattétel lehetőségét biztosítva az alábbi helyszínekre: 
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. (B.-A.-Z. MRFK I. objektum) 
3526 Miskolc, Szeles utca 73. (B.-A.-Z. MRFK II. objektum) 
3432 Emőd, Karolai út 50. (Emőd, Autópálya Rendőrőrs) 
3860 Encs, 0102/18 hrsz. (Encs, Autópálya Rendőrőrs) 
Az egyes helyszíneken ellátandó takarítási feladatok részletes leírását (gyakoriság, módszer, részfeladatok, heti, havi takarítás, éves 
nagytakarítás, stb.) műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A munkavégzéshez szükséges tisztítószereket, 
eszközöket, gépeket Ajánlattevő biztosítja. Az ún. higiéniai kellékanyagokat (töltőanyagok: WC papír, papír kéztörlő, folyékony 
szappan és kézfertőtlenítő szer) Ajánlatkérő bocsátja rendelkezésre.  
Az egyes épületekben Ajánlatkérő határozza meg, hogy melyik helyiséget melyik napon kell takarítani, Ajánlattevőnek munkanapokon 
– Ajánlatkérő munkarendjéhez alkalmazkodva – kell végeznie a takarítást. 
A beszerzés mennyisége, értéke: 
1. rész: 
Teljesítés helye: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 
Takarítandó alapterület:                5.465 m2 
Takarítandó ablakfelület:                1.088 m2 
Takarítandó üvegezett ajtófelület:        174 m2 
Napi munkaidő: 05:00 --- a takarítás befejezéséig 
Szerződés időtartama: 12 hónap 
 
 
 
2. rész: 
Teljesítés helye: 3526 Miskolc, Szeles utca 73. 
Takarítandó alapterület:                    4.224 m2 
Takarítandó ablakfelület:                       650 m2 
Takarítandó üvegezett ajtófelület:             92 m2 
Napi munkaidő: 05:00 --- a takarítás befejezéséig 
Szerződés időtartama: 12 hónap 
 
3. rész: 
Teljesítés helye: 3432 Emőd, Karolai út 50. 
Takarítandó alapterület:                    154 m2 
Takarítandó ablakfelület:                      17 m2 
Takarítandó ajtófelület:                      36 m2 
Munkaidő: 07:30 órától --- a takarítás befejezéséig 
Szerződés időtartama: 12 hónap 
 
4. rész: 
Teljesítés helye: 3860 Encs, 0102/18 hrsz. 
Takarítandó alapterület:                    342 m2 
Takarítandó ablakfelület:                    108 m2 
Takarítandó ajtófelület:                      60 m2 
Munkaidő: 07:00 órától --- a takarítás befejezéséig. 
Szerződés időtartama: 12 hónap 
 
A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza. 
A Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő kijelenti, hogy Ajánlattevők mind a négy rész tekintetében benyújthatnak ajánlatot. 
Ajánlatkérő nem korlátozza az egy Ajánlattevő által maximálisan elnyerhető részek számát. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Nettó 1.577.481.- Ft/ hónap.

12735792209Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán Utca 
22. fszt. 1.

Nettó 1.357.365.- Ft/ hónap.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

Nettó 1.341.520.- Ft/ hónap.

12902875215Ki- Takarít Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.

Nettó 1.200.000.- Ft/ hónap.

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Miskolc, Zsolcai kapu 32. épület takarításaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

80A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Arnóth és Társa Kft: 
ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, így 
ajánlata érvényes.  
az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat 
megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem áll. ajánlata tartalmazza az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot 

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési szempontok:  
1. Megnevezés: "Havi nettó takarítási díj"; Súlyszám: 90; Értékelési módszer: Fordított arányosítás 
2. Megnevezés: "M2)1. műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó 
többlettapasztalata (egész hónapokban, max. 24 hónap) "; Súlyszám: 5; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 
A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
3. Megnevezés: "M2)2. műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó 
többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hónap) "; Súlyszám: 5; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A 
maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

785Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

896UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

905Ki- Takarít Kft

Szöveges értékelés:

1000Arnóth és Társa Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó 1.027.812..- Ft/hó

12735792209Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán Utca 
22. fszt. 1.

Nettó 974.580.- Ft/hó

12902875215Ki- Takarít Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.

Nettó 850.000.- Ft/hó

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Miskolc, Szeles u. 73. épület takarításaRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Shiney-vill Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő a Felolvasólapon kívül semmilyen iratot, dokumentumot nem csatolt az 
ajánlatához. Tekintettel arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást alátámasztó dokumentumokat ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolta, így az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ezek 
tekintetében hiánypótlásnak jogszerűen nem volt helye.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

27827389213Shiney-vill Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, 
így ajánlata érvényes, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy 
nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem áll.

12902875215Ki- Takarít Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, 
így ajánlata érvényes, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy 
nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem áll.

12902875215Ki- Takarít Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Arnóth és Társa Kft: 
ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, így 
ajánlata érvényes.  
az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat 
megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem áll. ajánlata tartalmazza az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési szempontok:  
1. Megnevezés: "Havi nettó takarítási díj"; Súlyszám: 90; Értékelési módszer: Fordított arányosítás 
2. Megnevezés: "M2)1. műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó 
többlettapasztalata (egész hónapokban, max. 24 hónap) "; Súlyszám: 5; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 
A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
3. Megnevezés: "M2)2. műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó 
többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hónap) "; Súlyszám: 5; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A 
maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

844Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

885Ki- Takarít Kft

Szöveges értékelés:

1000Arnóth és Társa Kft



EKR000463322022
Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Nettó 250.000.- Ft/hónap.

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

Nettó 200.970.- Ft/hónap.

12735792209Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán Utca 
22. fszt. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Emőd, Karolai u. 50. épület (autóp.őrs) takarításaRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Shiney-vill Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő a Felolvasólapon kívül semmilyen iratot, dokumentumot nem csatolt az 
ajánlatához. Tekintettel arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást alátámasztó dokumentumokat ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolta, így az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ezek 
tekintetében hiánypótlásnak jogszerűen nem volt helye.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

27827389213Shiney-vill Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Nettó 350.000.- Ft/hónap.

14490734209Arnóth és Társa Kft, Magyarország 4031 Debrecen, Derék Utca 92 4/13

Nettó 323.190.- Ft/hónap.

12735792209Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán Utca 
22. fszt. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Encs 0102/18 hrsz. épület (autóp.őrs) takarításaRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.08Lejárata:2022.06.29Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

2022.06.28

2022.06.28
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