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Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárási rend 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

Adás-vételi szerződés 

keretében KEHOP-3.2.1-

15-2017-0001 

azonosítószámú 

megvalósulásához 

szükséges hulladékgyűjtő 

edények 

beszerzése.(árubeszerzés) 

381 db 
Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. 

§ 

szerinti, 

nyílt 

eljárás 

 

2019.01.01. 2019.11.01. 

Adás-vételi szerződés 

keretében hulladékgyűjtő 

edények beszerzése. 

(árubeszerzés) 

(saját forrás) 

6900 db 
Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. 

§ 

szerinti, 

nyílt 

eljárás 

 

 

 

2019.02.01. 

2019.07.01. 

Takaróponyvák 

beszerzése (árubeszerzés) 

 

1. Tétel: membrántakaró ponyva MBH silókra, 

mennyiség: 4 db 

2. Tétel: membrántakaró ponyva komposztáló 

silókra, mennyiség: 4 db 

 

Uniós 

eljárásrend 
Kbt. 

81.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019.02.08. 2019.08.31. 

Adás-vételi szerződés 

keretében a KEHOP-

3.2.1-15-2017-00016 

azonosítószámú projekt 

megvalósulásához 

szükséges egyéb gépek 

beszerzése (árubeszerzés) 

Magasemelésű törzscsuklós Homlokrakodó 1 db 

Teleszkópos gémszerkezetű Homlokrakodó 1 db 

Targonca bálafogóval 1 db 

Uniós 

eljárásrend 
Kbt. 

81.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019.01.04. 2020. február 
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Adás-vételi szerződés 

keretében a KEHOP-3.2.1-

15-2017-00016 

azonosítószámú projekt 

megvalósulásához 

szükséges gyűjtő- és 

szállító-járművek 

beszerzése (árubeszerzés)  

Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-

es felépítménnyel, rakodódaruval – 3 db 

Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-

es felépítménnyel, kétkaros konténeremelő 

berendezéssel – 1 db 

Kétkaros konténeremelő felépítményes 

konténerszállító gépjármű – 3 db 

Konténerszállító pótkocsi – 1 db 

 Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. 

§ 

szerinti, 

nyílt 

eljárás 

 

2019.05.02.  2019.07.21. 

Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

működési területén 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása 

(szolgáltatásmegrendelés)  

 hulladékátvétel, 

gyűjtés,szállítás,átrakás,kezelés,hulladékgazdálkodási 

feladatok ellátása, az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett 

létesítmény fenntartása, üzemeltetése, az 

ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres 

időközönként átadott települési hulladék kezelés 

céljából történő rendszeres szállítása,a gyűjtőhelyek, 

átrakó állomások, előkezelő,illetve hasznosító 

telepek,továbbá a települési hulladék 

ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése, 

ügyfélszolgálati iroda működtetése a Társuláshoz 

tartozó önkormányzatok területén a közszolgáltatási 

szerződés 60 hónapos időtartama alatt 

Uniós 

eljárásrend 
Kbt. 

81.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019.04.01. 2019. július 1-

től folyamatosan 

60 hónap  

Megbízási szerződés 

keretében a KEHOP-3.2.1-

15-2017-00016 

azonosítószámú projekt 

megvalósulásához 

szükséges 

szemléletformálás 

(szolgáltatásmegrendelés) 

Szemléletformálás  

Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. 

§ 

szerinti, 

nyílt 

eljárás 

 

2019 III. 

Negyedév 

2019 IV. 

Negyedév 
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A Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

részére informatikai és 

vagyonvédelmi eszközök 

beszerzése és a jelenlegi 

rendszerhez kapcsolása 

adásvételi szerződés 

keretében (árubeszerzés) 

Multifunkciós lézernyomtató 5 db 

Multifunkciós lézernyomtató színes 4 db 

Nyomtató állomás 1 db 

Hulladékkezelő központ informatikai, biztonsági és 

beléptető rendszerének fejlesztése, szünetmentes 

tápellátás biztosítása 1 db 

SIM Cellular VPN Router 10 db 

Digitális Videó rögzítő 10 db  

Hordozható számítógép (Notebook) 5 db  

Kamera  10 db 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 

117.§  

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019. II. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 

 

 

 

 

      Véderdő telepítése 

(építési beruházás) 

 

 

 

Talajjavítási munkák elvégzése és növénytelepítés 

(850 db fa, 4000 db cserje) 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 115. 

§ 

szerinti, 

nyílt 

eljárás 

 

2019. II. 

Negyedév 

 

 

   2019. III. 

Negyedév 

 


