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1.

Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a 

KEHOP-.3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz 

kapcsolódóan

37.500.000 ft I. február 2021 IV 36 Nemzeti
Kbt. 113. § nyílt 

eljárás
EU-s forrás

13 - 

reklámszolgáltatások

megbízási 

szerződés
36 hónap Igen

2.

szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, 

továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer és 

járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 

(Domaszék, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa)

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

41197197 ft

I. február 2021 II 26 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai 

forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
26 hónap Nem

3.

szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, 

továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer és 

járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése (Algyő, 

Balástya, Deszk, Ferencszállás, Kelebia, Kiszombor, 

Klárafalva, Ópusztaszer, Pusztaszer, Röszke, Tompa)

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

50442603 ft

I. március 2021 II 26 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai 

forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
26 hónap Nem

4.

szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül 

beszerzésre került hulladékgyűjtő edények, 

konténerek, házi komposztálók Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonkezelésbe 

történő adása

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

27972814 ft

II. április 2025 IV 80 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai 

forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
80 hónap Nem

5.

szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül 

beszerzésre került hulladékgyűjtő edények, 

konténerek, házi komposztálók FBH-NP Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésbe történő adása

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

349802427 ft

II. április 2025 IV 80 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai 

forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
80 hónap Nem
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