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2009. évi közbeszerzési terve

1



  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 – 2. ütem
1. rész: APRÍTÓGÉP, DÓZER

2. rész: RAKODÓGÉPEK
3. rész: 

HULLADÉKFELDOLGOZÓ 
GÉPEK

4. rész: VAGYONVÉDELEM, 
INFORMATIKA

5. rész: VÁLOGATÓMŰ, 
ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS, FÉM 

KONTÉNEREK

42.99.00.00-2
42.99.61.00
43.25.00.00
42.41.52.10
16.71.00.00
42.92.13.30
44.61.37.00
39.23.40.00
43.41.10.00
30.20.00.00
30.21.30.00
48.90.00.00
45.23.24.70
42.92.13.20
44.61.43.10
43.31.50.00
33.94.90.00

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2009. II. negyedév 2010.02.28. nem

 II. Építési beruházás     

„Vállalkozási szerződés - Győr és 
Térsége Hulladékgazdálkodási 
Rendszer átrakóállomások, 

45232470-7
45000000-7

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás

2009. II. negyedév 2010.02.28. 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 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama

hulladékudvarok és szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek 
(gyűjtőedényzet nélkül) 

építése (1.rész), hulladékudvarok 
(2. rész) építése”

Vállalkozási szerződés - Győr 
Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

működési területén a bezárt 
települési szilárd-hulladék 
lerakók rekultivációja

A szerződéses feltételek a FIDIC 
Piros Könyv 2005 magyar nyelvű 

kiadásán alapulnak.

45000000-7 közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2009. II. negyedév 2010.12.31. nem

 III. Szolgáltatás-megrendelés     

„Megbízási szerződés - PR és 
kommunikációs tanácsadás, 
valamint tájékoztatási feladatok 

ellátása a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 
"Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer 
fejlesztése" tárgyú KEOP 
1.1.1 / 2F pályázatának 

megvalósítási szakaszában.”

79416000, 
79416200, 
79416100, 
79410000, 
79311300, 
79340000

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2009.01.08. 2010.06.30. nem 
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  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama

„Megbízási szerződés a KEOP 
1.1.1 Győr és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Rendszer 
projekthez kapcsolódó 

könyvvizsgálói feladatok 
ellátására”

79200000-6 értékhatár alatti egyszerű árajánlat 
kérés 2009.01.22. 2010.12.31. nem

„Megbízási szerződés a "Győr és 
Térsége Hulladékgazdálkodási 
Rendszer" KEOP 1.1.1/2F-

2008-0001 projekthez kapcsolódó 
tervezői művezetői feladatok 

ellátására”

71320000, 
71322000 közösségi 

értékhatárt elérő
nyílt közbeszerzési 

eljárás 2009.03.26. 2010.09.30. nem

Megbízási szerződés a „Győr 
Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

működési területén a bezárt 
települési szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációja” tárgyú KEOP 
2.3.0/2F-2008-0004 projekthez 

kapcsolódó könyvvizsgálói 
feladatok ellátására

79200000-6
egybeszámítás 
miatt egyszerű 

értékhatárt elérő

egyszerű 
közbeszerzési 

eljárás
2009.03.20. 2011.12.31. nem

Megbízási szerződés keretében a 
"Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

működési területén a bezárt 
települési szilárdhulladék-lerakók 

71310000, 
71318000, 
71520000, 
71356100.

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás

2009.03.26. 2016.12.31. nem
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  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama

rekultivációja" tárgyú KEOP 
2.3.0/2F-2008-0004 projekthez 
kapcsolódó FIDIC Mérnöki és 
tervellenőri feladatok ellátása a 
dokumentációban részletezettek 

szerint
Megbízási szerződés keretében 

PR és kommunikációs 
tanácsadás, valamint tájékoztatási 

feladatok ellátása a „Győr 
Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

működési területén a bezárt 
települési szilárdhulladék-lerakók 
rekultivációja” (KEOP - 2.3.0. / 

2F-2008-0004) tárgyú projekt 
megvalósítási szakaszában.

79416000, 
79416200, 
79416100, 
79410000, 
79311300, 
79340000, 
79952000

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2009.03.26. 2011.09.30. nem

Megbízási szerződés - Győr 
Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

működési területén a bezárt 
települési szilárd-hulladék lerakók 
rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-

2008-0004 projekt 
megvalósításához kapcsolódóan 
projektmenedzseri feladatok 

79421000-1
79421100-2
79421200-3
79410000-1

nemzeti 
értékhatárt 
meghaladó

nyílt közbeszerzési 
eljárás

2009.03.30. 2011.12.31. nem
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  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama

ellátása
Megbízási szerződés tervezői 

művezetői feladatok ellátására 
- KEOP 2.3.0/2F-2008-0004

71320000
71322000

közösségi 
értékhatárt elérő

nyílt közbeszerzési 
eljárás 2009. II. negyedév 2010.12.31. nem

IV. Építési koncesszió

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-
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