
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2013. évi Közbeszerzési Terve 

Beszerzés rövid tartalma 
Közbeszerzés 

várható 
megindítása 

Szerződéskötés 
várható ideje 

Várható eljárástípus 

I. Árubeszerzés 

KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz tartozó gépek berendezések beszerzése (Gyűjtő képjármű, ipari gémes rakodó, mobil 
aprítógép, multiliftes jármű, homlokrakodó, dózer, targonca, rakodógép, robbanómotoros aprítógép, traktorra szerelhető 

aprítógép, traktor, egy- és kéttengelyű pótkocsi, hulladékgyűjtő edények, edénymérő- és azonosító rendszer) 

2013. 

november 
2014. február 

Uniós értékhatárt 

meghaladó nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

Kbt. II. része szerinti 

nyílt eljárás 

  

II. Szolgáltatás megrendelés 

Projektmenedzsment faladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán 
2013. 

augusztus 

2013. 

november 

Hirdetmény 

közzététele nélküli 

meghívásos eljárás 

(Kbt. 122.§ (7) 

  

Kötelező tájékoztatási feladatok KEOP-1.1.1/B10-11 pályázati előírások alapján 
2013. 

augusztus 
2013. október 

Hirdetmény 

közzététele nélküli 

meghívásos eljárás 

(Kbt. 122.§ (7) 

  

Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán 2013. október 2014. január 

Uniós értékhatárt 

meghaladó nyílt 

közbeszerzési eljárás, 

Kbt. II. része szerinti 

nyílt eljárás 

  

Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán 
2013. 

augusztus 
2014. január 

Nemzeti értékhatárt 

elérő eljárás, KBt. III. 

része szerint 

  



Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2013. évi Közbeszerzési Terve 

Beszerzés rövid tartalma 
Közbeszerzés 

várható 
megindítása 

Szerződéskötés 
várható ideje 

Várható eljárástípus 

III. Építési beruházás 

KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán, Szegeden megvalósítandó építési beruházások (Integrált mechanikai-optikai  
kezelőmű szigetelt csarnokkal, teljes körű technológiai tervezéssel és telephelyi infrastruktúrával, valamint a Szeged-

szőregi Hulladékudvar kialakítása) 
2013. október 2014. február 

Uniós értékhatárt 

meghaladó nyílt 

közbeszerzési eljárás, 

Kbt. II. része szerinti 

nyílt eljárás 

  

KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat kapcsán, Mórahalmon megvalósítandó építési beruházások (kompakt válogatómű és 
kiszolgáló infrastruktúra, géptároló szín és újrahasználati központ kivitelezése) 

2013. 

szeptember 

2013. 

december 

Nemzeti értékhatárt 

elérő eljárás, KBt. III. 

része szerint 

  

KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat kapcsán, a társulás településein megvalósítandó építési beruházások (9 újrahasználati 
központ épület, 6 géptároló csarnok kivitelezése) 

2013. október 
2013. 

december 

Nemzeti értékhatárt 

elérő eljárás, KBt. III. 

része szerint 

  

IV. Szolgáltatási koncesszió 

Üzemeltetési feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11 projekt keretén belül megvalósuló létesítmények és eszközök 
üzemeltetésére 

2013. június 
2013. 

augusztus 

Uniós értékhatárt 

meghaladó nyílt 

közbeszerzési eljárás, 

Kbt. II. része szerinti 

nyílt eljárás 

  

V. Építési koncesszió 

            

*10 éves üzemeltetési szerződést feltételezve, 2012. évi CLXXXV Tv. És végrehajtó rendeleteinek 
függvényében      

 


