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Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
 

2010. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége1   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés       

Szállítási szerződés - Győr és 
Térsége Hulladékgazdálkodási 

Rendszerhez kapcsolódó eszközök 
beszerzése (3) 

44613700 közösségi 
értékhatárt elérő 

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2010.02.12. 60 nap nem 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési 

területén a bezárt települési 
szilárd-hulladék lerakók 
rekultivációja, 4 részben 

45000000 
45100000  
45111000  
45111291  
45112310  

közösségi 
értékhatárt elérő 

gyorsított 
meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. II. negyedév 365 nap 
Nem 

(eredménytelenül 
zárult) 

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás 
működési területén lévő Győr, 

Pápai úti települési 
szilárdhulladék-lerakó 
2009.júl.16-án bezárt 

területének rekultivációja a 

45000000 
45100000  
45111000  
45111291  
45112310  

közösségi 
értékhatárt elérő 

gyorsított 
meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. III. negyedév 365 nap nem 

                                                
1 

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő 
szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
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  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége1   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

környezetvédelmi hatóság 
előírásai szerint 

 

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás 
működési területén lévő Győri 

körzet 14 bezárt települési 
szilárd-hulladéklerakó 

rekultivációja a 
környezetvédelmi hatóság 

előírásai szerint 

45000000 
45100000  
45111000  
45111291  
45112310  

közösségi 
értékhatárt elérő 

gyorsított 
meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. III. negyedév 365 nap nem 

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás 
működési területén lévő 
Vaszari körzet 13 bezárt 

települési szilárd-
hulladéklerakó rekultivációja a 

környezetvédelmi hatóság 
előírásai szerint 

 

45000000 
45100000  
45111000  
45111291  
45112310  

közösségi 
értékhatárt elérő 

gyorsított 
meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. III. negyedév 365 nap nem 

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás 
működési területén lévő 

Veszprémvarsányi körzet 15 
bezárt települési szilárd-

45000000 
45100000  
45111000  
45111291  
45112310  

közösségi 
értékhatárt elérő 

gyorsított 
meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. III. negyedév 365 nap nem 



3 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége1   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

hulladéklerakó rekultivációja a 
környezetvédelmi hatóság 

előírásai szerint 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

Rekultivált települési 
hulladéklerakók engedélyben 

előírt utógondozási feladatainak 
ellátása az utógondozási 

időszakban 

90711500-9 nemzeti tárgyalás nélküli 
egyszerű eljárás 2010. III. negyedév 2032.december 31. nem 

IV. Építési koncesszió       

-     
 

 

V. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

-     
 

 

 
 
 


