
2008. évi Közbeszerzési terv

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

1. beszerzés: Regionális komplex hulladékkezelő központ és lerakó létesítése Győr-
                   Sashegy területen

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: építési beruházás
• a  tárgy  pontos  megnevezése:  „Vállalkozási  szerződés  -  a  Győr  és  Térsége  

Hulladékgazdálkodási  Rendszer  programon  belül  Regionális  komplex  hulladékkezelő  központ  és  
lerakó létesítése és üzembe helyezése Győr-Sashegy területen.”

• a beszerzés becsült összege: 3.359.000.000 Ft
• a közbeszerzés indításának tervezett időpontja negyedéves bontásban:  I.  
negyedév

2. beszerzés: Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó 
                         eszközök beszerzése 
• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: árubeszerzés
• a tárgy pontos megnevezése:  „Szállítási szerződés - a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási  

Rendszerhez kapcsolódó eszközök beszerzésére”
• a beszerzés becsült összege: 3.800.000.000 Ft
• a közbeszerzés indításának tervezett időpontja negyedéves bontásban: II.  
negyedév

3. beszerzés: Regionális komplex hulladékkezelő központhoz tarozó átrakóállomások,
                      hulladékudvarok és hulladékgyűjtő szigetek építése

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 
• mire irányul a közbeszerzési eljárás építési beruházás
• a  tárgy  pontos  megnevezése:  „Vállalkozási  szerződés  -  a  Győr  és  Térsége  

Hulladékgazdálkodási  Rendszer  programon  belül  Regionális  komplex  hulladékkezelő  központhoz  
tartozó átrakóállomások és hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek építése.”

• a beszerzés becsült összege: 1.679.000.000 Ft
• a közbeszerzés indításának tervezett időpontja negyedéves bontásban: II.  
negyedév 

4. beszerzés: Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos PR 
tevékenység ellátása

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: szolgáltatás
• a tárgy pontos megnevezése: „Megbízási szerződés – a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási  

Rendszerrel kapcsolatos PR tevékenység ellátására”
• a beszerzés becsült összege: 88.000.000 Ft
• a közbeszerzés indításának tervezett időpontja negyedéves bontásban: III.  
negyedév
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5. beszerzés: Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs feladataival 
                       kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzése

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: építési beruházás
• a  tárgy  pontos  megnevezése:  „Vállalkozási  szerződés  -  a  Győr  és  Térsége  

Hulladékgazdálkodási Rendszer rekultivációs feladataival kapcsolatos kivitelezési feladatokra.”
• a beszerzés becsült összege: 4.500.000.000 Ft
• a  közbeszerzés  indításának  tervezett  időpontja  negyedéves  bontásban: 
IV. negyedév

6. beszerzés: Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs feladataival 
                       kapcsolatos FIDIC Mérnöki feladatok elvégzése

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: szolgáltatás
• a tárgy pontos megnevezése: „Megbízási szerződés – a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási  

Rendszer rekultivációs feladatival kapcsolatos FIDIC Mérnöki feladatok ellátására”
• a beszerzés becsült összege: 180.000.000 Ft
• a  közbeszerzés  indításának  tervezett  időpontja  negyedéves  bontásban: 
IV. negyedév

7. beszerzés: Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs feladataival 
                       kapcsolatos PR tevékenység elvégzése

• az eljárás típusa: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
• mire irányul a közbeszerzési eljárás: szolgáltatás
• a tárgy pontos megnevezése: „Megbízási szerződés - a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási  

Rendszer rekultivációs feladataival kapcsolatos PR tevékenység ellátása”
• a beszerzés becsült összege: 49.000.000 Ft
• a  közbeszerzés  indításának  tervezett  időpontja  negyedéves  bontásban: 
IV. negyedév
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