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I. Szolgáltatás-megrendelés

2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján.
Magyarország közigazgatási területén keletkező ólomakkumulátor hulladék (EWC
16 06 01*) 2013. évi gyűjtése, szállítása, hasznosításra történő átadása az Országos
Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében.
Mennyiség: 12.000.000 kg (+25%), az alábbi részek szerint:
A rész esetén: 2.400.000 kg (+25%)
B rész esetén: 2.400.000 kg (+25%)
C rész esetén: 2.400.000 kg (+25%)
D rész esetén: 2.400.000 kg (+25%)
E rész esetén: 2.400.000 kg (+25%)

90511000-2
90512000-9
90514000-3

Közösségi
Nyílt

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem
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A Kbt. 18. § (3)
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
bekezdése
alapján
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján.
nemzeti
90511000-2
Magyarország közigazgatási területén keletkező ólomakkumulátor hulladék (EWC
eljárásrendben,a Kbt.
90512000-9
16 06 01*) 2013. évi gyűjtése, szállítása, hasznosításra történő átadása az Országos
18. § (4) bekezdés
90514000-3
Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében.
második
mondata
2 x 560.000 kg (+25%)
alapján a Kbt. 122./A.§
szerint
A Kbt. 18. § (3)
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
bekezdése
alapján
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján.
nemzeti
90511000-2
Magyarország közigazgatási területén keletkező ólomakkumulátor hulladék (EWC
eljárásrendben,a Kbt.
90512000-9
16 06 01*) 2013. évi gyűjtése, szállítása, hasznosításra történő átadása az Országos
18. § (4) bekezdés
90514000-3
Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében.
második
mondata
560.000 kg (+25%) (előző eljárás eredménytelen egyik részének újraindítása)
alapján a Kbt. 122./A.§
szerint
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem
használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03)gyűjtése, szállítása és őrlés útján 90514000-3
történő hasznosítása az Országos Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által 90511000-2
Közösségi
meghatározott célérték elérése érdekében. Mennyiség:
90512000-9
Nyílt
összesen: 7200 tonna (+25%)
90513300-9

2013.
harmadik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

2013.
negyedik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

A rész esetén: 1800 tonna (+25%)
B rész esetén: 1800 tonna (+25%)
C rész esetén: 1800tonna (+25%)
D rész esetén: 1800tonna (+25%)
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi 90514000-3
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 16 01 90511000-2
03). Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem 90512000-9
használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és pirolízis útján 90513300-9
történő hasznosítása az Országos Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által

Közösségi Nyílt
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meghatározott célérték elérése érdekében.
Mennyiség:
2.200 tonna (+25%)
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
A Kbt. 18. § (3)
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 16 01 90514000-3
bekezdése alapján
03). Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem
90511000-2 nemzeti eljárásrendben,a
használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és pirolízis útján
90512000-9 Kbt. 18. § (4) bekezdés
második mondata
történő hasznosítása az Országos Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által
90513300-9
alapján a Kbt. 122./A.§
meghatározott célérték elérése érdekében.
szerint
Mennyiség: 350 t + 20%
MKB/3/4/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább
nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136,
EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott
célérték elérése érdekében.
Mennyiség: 11 000 000 kg (+30 %)
— I. rész: 2 750 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű
hulladék) (EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása.
— II. rész: 2 750 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező 90510000-5
Közösségi Nyílt
termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű 90511000-2
90512000-9
hulladék) (EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása.

2013.
negyedik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

— III. rész: 2 750 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű
hulladék) (EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása.
— IV. rész: 2 750 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű
hulladék) (EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása.
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MKB/3/4/2/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 90510000-5 Hirdetmény nélküli
200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további 90511000-2 tárgyalásos eljárás
kezelésre történő átadása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által 90512000-9 (Kbt. 94. § (2) bekezdés
meghatározott célérték elérése érdekében.
a) pont)
Mennyiség: 2 750 000 kg (+30 %)

2013.
harmadik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

MKB/3/1/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább
nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési
berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves
berendezések) (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése,
szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása az Országos
Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében.
Mennyiség: 4 500 000 kg (+30 %)
I. rész: 1 125 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
90510000-5
távközlési berendezésekhez 650 000 kg (+30 %), valamint szórakoztató elektronikai
90511000-2
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 475 000 kg (+30 %); EWC200135*, EWC
90512000-9
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása

Közösségi Nyílt

II. rész: 1 125 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 650 000 kg (+30 %),valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 475 000 kg (+30 %); EWC200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
III. rész: 1 125 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és

4

távközlési berendezésekhez 650 000 kg (+30 %),valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 475 000 kg (+30 %); EWC200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
IV. rész: 1 125 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 650 000 kg (+30 %),valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 475 000 kg (+30 %); EWC200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
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MKB/3/1/2/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként 90510000-5
tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési 90511000-2
berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves 90512000-9
berendezések (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése,
szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása az Országos
Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében
Mennyiség: 4 000 000 kg (+10 %)
I.
rész: 1.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 397.500 kg (+10%), valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 602.500 kg (+10%)) (EWC 200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
II.
rész: 1.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 397.500 kg (+10%), valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 602.500 kg (+10%)) (EWC 200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
III. rész: 1.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 397.500 kg (+10%), valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 602.500 kg (+10%)) (EWC 200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása
IV. rész: 1.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és
távközlési berendezésekhez 397.500 kg (+10%), valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 602.500 kg (+10%)) (EWC 200135*, EWC
160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi
további kezelésre történő átadása

Közösségi Nyílt

2013.
harmadik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

6

MKB/3/3/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább
nem használható háztartási hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
200123*, EWC 160211*) gyűjtése, szállítása, gépi technológiával történő 90510000-5
előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása az Országos Gyűjtési és 90511000-2
Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében
90512000-9
90513000-6
Mennyiség: 600 000 kg (+10%)

Közösségi Nyílt

2013.
harmadik
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

MKB/3/5/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább
nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak
(EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216) gyűjtése,
szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása az Országos
Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében.
Teljes mennyiség:
22 850 000 kg (+30 %)
Részek szerinti mennyiség:
I. rész:
4 570 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 1 840 000 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 920 000 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 1 138 000 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 540 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 94 000 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a

90510000-5
90511000-2
90512000-9
90513000-6

Közösségi Nyílt

2013. második
2013. 12. 31.
negyedév

Nem
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nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 15 000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 16 000 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 7000 kg (+30 %) Adagoló automaták.
II. rész:
4 570 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 1 840 000 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 920 000 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 1 138 000 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 540 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 94 000 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 15 000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 16 000 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 7000 kg (+30 %) Adagoló automaták.
III. rész:
4 570 000 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 1 840 000 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 920 000 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 1 138 000 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 540 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
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— 94 000 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 15 000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 16 000 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 7000 kg (+30 %) Adagoló automaták.
IV. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
V. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
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berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
VI. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
VII. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
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— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
VIII. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
IX. rész:
1 523 333 kg (+30 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések
hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő
átadása az alábbiak szerint:
— 613 333 kg (+30 %) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek),
— 306 667 kg (+30 %) Háztartási kisgépek,
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— 379 333 kg (+30 %) IT (kivéve képcsöves berendezések) és mobiltelefon,
— 180 000 kg (+30 %) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képcsöves
berendezések),
— 31 333 kg (+30 %) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok),
— 5000 kg (+30 %) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések,
— 5333 kg (+30 %) Ellenőrző és vezérlő eszközök,
— 2333 kg (+30 %) Adagoló automaták.
MKB/3/2/2013 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább
nem használható háztartási hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC
200123*, EWC 160211*) gyűjtése, szállítása, kézi technológiával történő
előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása az Országos Gyűjtési és
Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében
Mennyiség: 500 000 kg (+100%)

90510000-5
90511000-2
I. rész: 250.000 kg (+100%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
90512000-9
termékként tovább nem használható háztartási hűtőgépek (EWC 200135*, EWC
90513000-6
160213*, EWC 200123*, EWC 160211*) gyűjtése, szállítása, kézi technológiával
történő előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása
II. rész: 250.000 kg (+100%) Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható háztartási hűtőgépek (EWC 200135*, EWC
160213*, EWC 200123*, EWC 160211*) gyűjtése, szállítása, kézi technológiával
történő előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása
MKB/4/1/2013
90500000-2
Magyarország közigazgatási területén keletkező műanyag csomagolási hulladékok 90511000-2
(EWC 15 01 02) gyűjtése és hasznosítása 2013. évre szolgáltatás-megrendelési 90512000-9
szerződés keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. 90513300-9
törvény 22. § (1) bekezdése alapján, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 90514000-3
(OGyHT)által meghatározott célérték elérése érdekében.

Nemzeti
Nyílt

2013.
második
negyedév

2013. 12. 31.

Nem

Közösségi Nyílt

2013.
második
negyedév

2013. dec. 31.

Nem
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Összesen: 66.725. tonna
1. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4 920 t (fixmennyiség) +25% mennyiségben;
2. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4 920 t (fixmennyiség)+25% mennyiségben;
3. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4 920 t (fixmennyiség)+25% mennyiségben;
4. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4920 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
5. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4920 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
6. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 4920 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
7. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 1640 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
8. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 1640 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
9. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 1640 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
10. sz. rész: Fogyasztói műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása
800 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
11. sz. rész: Fogyasztói műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása
800 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
12. sz. rész: Fogyasztói műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása
800 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
13. sz. rész: Fogyasztói műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása
800 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
14. sz. rész: Fogyasztói műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása
800 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
15. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
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16. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
17. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
18. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
19. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
20. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
21. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
22. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
23. sz. rész: Lakossági műanyag csomagolási hulladék hasznosítása 1500 t (fix
mennyiség) + 25 %mennyiségben;
24. sz. rész: Műanyag csomagolási hulladék válogatási maradék hasznosítása 720 t
(fix mennyiség) + 25 %mennyiségben;
25. sz. rész: Műanyag csomagolási hulladék válogatási maradék hasznosítása 720 t
(fix mennyiség) + 25 %mennyiségben.
MKB/4/2/2013 VISSZAVONTUK
2013. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés a környezetvédelmi termékdíjról
szóló, 2011. évi LXXXV.törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 15 01 03)
Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari és kereskedelmi fa 90500000-2
csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosításra történő átadása az Országos 90511000-2
Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése 90512000-9
érdekében.

Közösségi Nyílt

2013. második
2013. dec. 31.
negyedév

Nem

összesen: 36.000 tonna
1. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra

14

átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
2. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
3. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
4. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
5. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
6. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
7. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
8. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
9. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
10. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
11. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
12. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 2 180 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
13. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 1 320 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
14. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 1 320 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
MKB/4/7/2013 (újraindítása az MKB/4/2/2013-as eljárásnak)

90500000-2
90511000-2
2013. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés a környezetvédelmi termékdíjról
90512000-9
szóló, 2011. évi LXXXV.törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 15 01 03)
Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari és kereskedelmi fa

Közösségi Nyílt

2013.
harmadik
negyedév

2013. dec. 31.

Nem
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csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosításra átadása az
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében.
összesen: 36.000 tonna
1. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
2. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
3. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
4. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
5. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
6. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
7. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
8. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
9. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
10. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
11. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
12. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 2 180 t (fix mennyiség)
13. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék
történő hasznosításra átadása 1 320 t (fix mennyiség)
14. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék

gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
+ 25% mennyiségben;
gyűjtése és anyagában
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történő hasznosításra átadása 1 320 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
MKB/4/3/2013
Magyarország közigazgatási területén keletkező fém csomagolási hulladékok (EWC
15 01 04) gyűjtése és előkezelése 2013. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés
keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló,2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1)
bekezdés alapján, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) által 90500000-2
meghatározott célérték elérése érdekében.
90510000-5
90511000-2
Összesen: 950 tonna
90512000-9
1. rész: Fogyasztói alumínium csomagolási hulladékok gyűjtése és előkezelése: 200 t 90513000-6
(fix mennyiség) + 25%;
90514000-3
2. rész: Fogyasztói alumínium csomagolási hulladékok gyűjtése és előkezelése: 200 t
(fix mennyiség) + 25%;
3. rész: Lakossági alumínium csomagolási hulladékok előkezelése: 180 t (fix
mennyiség) + 25 %;
4. rész: Lakossági alumínium csomagolási hulladékok előkezelése: 180 t (fix
mennyiség) + 25 %.

Közösségi
Nyílt

2013. második
2013. dec. 31.
negyedév

Nem

17

MKB/4/4/2013
2013. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi
termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV.törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 15 01
05) Magyarország közigazgatási területén keletkező társított csomagolási
hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása az Országos Gyűjtési és
Hasznosítási Terv(OGyHT) által meghatározott célérték elérése érdekében.
Összesen: 5.512,5 tonna
1. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
mennyiség) +25% mennyiség.
2. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
mennyiség)+25% mennyiség.
3. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
90500000-2
mennyiség)+25% mennyiség.
90510000-5
4. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
90511000-2
mennyiség) +25% mennyiség.
90512000-9
5. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
90513000-6
mennyiség)+25% mennyiség.
90514000-3
6. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
mennyiség)+25% mennyiség.
7. rész: Ipari társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 510 t (fix
mennyiség)+25% mennyiség.
8. rész: Fogyasztói társított csomagolási hulladék gyűjtése és előkezelése és
hasznosításra történő átadása 160 t (fix mennyiség)+25% mennyiség.
9. rész: Fogyasztói társított csomagolási hulladék gyűjtése és előkezelése és
hasznosításra történő átadása 160 t (fix mennyiség)+25% mennyiség.
10. rész: Lakossági szelektív gyűjtésből származó társított csomagolási hulladék
előkezelése és
hasznosításra történő átadása 260 t (fix mennyiség)+25% mennyiség.
11. rész: Lakossági szelektív gyűjtésből származó társított csomagolási hulladék
előkezelése és hasznosításra történő átadása 260 t (fix mennyiség)+25% mennyiség.

Közösségi Nyílt

2013.
második
negyedév

2013. dec. 31.

Nem

18

MKB/4/5/2013
Magyarország közigazgatási területén keletkező üveg csomagolási hulladékok (EWC
15 01 07) gyűjtése és hasznosítása 2013. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés
keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1)
bekezdés alapján, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv(OGyHT) által
meghatározott célérték elérése érdekében.
Összesen: 66.350 tonna
1. sz. rész: Ipari-kereskedelmi fehér üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása 3760 t (fixmennyiség) +25 % mennyiségben.
2. sz. rész: Ipari-kereskedelmi fehér üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása 3760 t (fixmennyiség) +25 % mennyiségben.
3. sz. rész: Ipari-kereskedelmi fehér üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása 3760 t (fixmennyiség) +25 % mennyiségben.
4. sz. rész: Ipari-kereskedelmi fehér üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
90500000-2
hasznosításra átadása 1640 t (fixmennyiség) +25 % mennyiségben.
90510000-5
5. sz. rész: Ipari-kereskedelmi fehér üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
90511000-2
hasznosításra átadása 1640 t (fixmennyiség) +25 % mennyiségben.
90512000-9
6. sz. rész: Ipari-kereskedelmi színes üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
90513000-6
hasznosításra átadása 2620 t(fix mennyiség) +25 % mennyiségben.
90514000-3
7. sz. rész: Ipari-kereskedelmi színes üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása 2620 t(fix mennyiség) +25 % mennyiségben.
8. sz. rész: Ipari-kereskedelmi színes üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása 2620 t(fix mennyiség) +25 % mennyiségben.
9. sz. rész: Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2120 t
(fix mennyiség) +25 %mennyiségben.
10. sz. rész: Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2120 t
(fix mennyiség) +25 %mennyiségben.
11. sz. rész: Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2120 t
(fix mennyiség) +25 %mennyiségben.
12. sz. rész: Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2120 t
(fix mennyiség) +25 %mennyiségben.
13. sz. rész: Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2120 t
(fix mennyiség) +25 %mennyiségben.

Közösségi Nyílt

2013. második
2013. dec. 31.
negyedév

Nem
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14. sz. rész: Lakossági üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 5980 t (fix
mennyiség) +25 %mennyiségben.
15. sz. rész: Lakossági üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 5980 t (fix
mennyiség) +25 %mennyiségben.
16. sz. rész: Lakossági üveg csomagolási hulladékok hasznosítása: 5 980 t (fix
mennyiség) +25%mennyiségben.
MKB/4/6/2013
2013. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés a környezetvédelmi termékdíjról
szóló, 2011. évi LXXXV.törvény 22. § (1) bekezdés alapján (EWC 15 01 01)
Magyarország közigazgatási területén keletkező papírcsomagolási hulladékok
gyűjtése és hasznosítása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT)
általmeghatározott célérték elérése érdekében.
Összesen: 305.600 tonna
1. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 46
080 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
2. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 46
90500000-2
080 t (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
90510000-5
3. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 46
90511000-2
080 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
90512000-9
4. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 46
90513000-6
080 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
90514000-3
5. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 14
560 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
6. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 14
560 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
7. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 14
560 t (fix mennyiség) +25 % mennyiségben;
8. rész: Lakossági szelektív hulladék gyűjtéséből származó papír csomagolóanyag
hasznosítása 8 240 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben;
9. rész: Lakossági szelektív hulladék gyűjtéséből származó papír csomagolóanyag
hasznosítása 8 240 t (fixmennyiség) + 25 % mennyiségben.
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2013. második
2013. dec. 31.
negyedév

Nem
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MKB/4/8/2013. Papír csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosításra átadása
90500000-2
2013. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján II.
90510000-5
90511000-2
Összesen: 50 000 tonna
90512000-9
90513000-6
1. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
90514000-3
átadása 20 000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
2. rész: Ipari és kereskedelmi papír csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 20 000 t (fix mennyiség)+ 25% mennyiségben;
MKB/4/9/2013 Műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2013.
évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján II.

Közösségi Nyílt

2013. negyedik
2013. dec. 31.
negyedév

Nem

2013. dec. 31.

Nem

15 000 tonna
1. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása
2500
t
(fix
mennyiség)
+25%
mennyiségben
2. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása
2500
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben
3. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és 90500000-2
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben 90511000-2
4. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és 90512000-9
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben 90513300-9
5. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és 90514000-3
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben
6. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben
7. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben
8. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása
1000
t
(fix
mennyiség)+25%
mennyiségben
9. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosítása 1000 t (fix mennyiség)+25% mennyiségben

Közösségi Nyílt
2013. negyedik
negyedév
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MKB/4/10/2013 Üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosításra átadása
2013. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján II.
12 500 tonna
1. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
2. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
3. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
4. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
5. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
6. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
7. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
8. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
9. sz. rész: Ipari-kereskedelmi f üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.
10. sz. rész: Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és
hasznosításra átadása: 1000 t (fix mennyiség) +25% mennyiségben.

90500000-2
90510000-5
90511000-2
90512000-9
90513000-6
90514000-3

Közösségi Nyílt
2013. negyedik
2013. dec. 31.
negyedév

Nem

2013. negyedik 2013. dec. 31.
negyedév

Nem

MKB/4/11/2013 Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosításra átadása 2013.
évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján II.
12 500 tonna
1. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
2. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése ésés hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
3. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése ésés hasznosításra

90500000-2
90511000-2
90512000-9

Közösségi Nyílt
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átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
4. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
5. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
6. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése ésés hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
7. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése ésés hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
8. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
9. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
10. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és és hasznosításra
átadása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
79341000-6
KKB1/2013.
79416000-3
79313000-1
Lakossági környezettudatos nevelés kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó
79822500-7 Közösségi, hirdetmény
médiatervezési és – vásárlási feladatok, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási
2013. második
2014. 05. 31.
79961100-9 közzétételével induló,
feladatok, PR és rendezvényszervezési feladatok, valamint online, közösségi média
negyedév
92111210-7 tárgyalásos eljárás
és web-tervezési kreatív és programozási feladatok ellátására
39294100-0
90512000-9
KKB2/2013.
“TeSzedd!” kampányához kapcsolódó kommunikációs tevékenység, mely
Közösségi, hirdetmény 2013. második
tartalmazza a médiatervezési és–vásárlási feladatok, kreatív tervezési, kivitelezési és
79342000-3 közzétételével induló,
negyedév
gyártási feladatok, PR és rendezvényszervezési feladatok, valamint online,
tárgyalásos eljárás
közösségi média és web-tervezési kreatív és programozási feladatok ellátását
SKB/4/2013 Nyomtatók lízingelése és üzemeltetése

50310000-1

Nemzeti

2013.
harmadik
negyedév

Nem

6 hónap

Nem

36 hónap

Nem
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H1/2013 Hulladékgazdálkodási alaprendszer software beszerzése és fejlesztése

H2/2013 Irat- és, dokumentumkezelő software beszerzése és fejlesztése

H3/2013 Pénzügyi támogató software beszerzése és fejlesztése

H4/2013 Hatóságok adatkapcsolati támogató software beszerzése és fejlesztése

72200000-7 Közösségi, hirdetmény
72260000-5 közzétételével induló,
tárgyalásos

2013.
harmadik
negyedév

2013. 12. 10.

48000000-8 Hirdetmény nélküli,
48311000-1 tárgyalásos (Kbt. 122. § 2013. második
2013. 09. 30.
48771000-3
negyedév
(7) bekezdés)
72200000-7
48440000-4 Hirdetmény nélküli,
2013.
72212440-5 tárgyalásos (Kbt. 122. §
harmadik
2013. 09. 30.
72212442-9
(7) bekezdés)
negyedév
48445000-9
Hirdetmény nélküli,
72200000-7 tárgyalásos (Kbt. 122. §
(7) bekezdés)

2013.
második
negyedév

Nem

Nem

Nem

2013. 09. 30.

Nem

H5/2013 Határvédelem implementálási és tervezési szolgáltatások

2003. évi CXXIX. tv.
136/B. § (3) bekezdés
72212730-5 b) pontja vagy a 2011.
évi CVIII. tv. 109. § (1)
bekezdés d) pontja

2013.
harmadik
negyedév

2013. 09. 30.

Nem

H6/2013 Komplex rendszertesztelési szolgáltatások

Hirdetmény nélküli,
tárgyalásos
(Kbt. 122. §
72226000-5
(7) bekezdés)

2013.
harmadik
negyedév

2013. 09. 30.

Nem

H7/2013 Projekt megvalósítás szakmai tanácsadás

72246000-1 Hirdetmény nélküli,
2013. második
72228000-9 tárgyalásos (Kbt. 122. §
2013. 09. 30.
negyedév
(7) bekezdés)

Nem

H8/2013 Szállítási szerződés az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer c.
48000000-8
projekt (azonosító szám: EKOP-1.2.4-2012-2012-0001) megvalósításához szükséges
30210000-4
eszközök tekintetében

Közösségi Nyílt

2013.
harmadik
negyedév

2014. első
negyedév

Nem
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64200000-8
Hirdetménnyel induló
H9/2013 EKOP-1.2.4. „Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt 64212000-5
2013. negyedik
tárgyalásos (Kbt. 121. §
keretében mobil kommunikációs eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 32250000-0
negyedév
(1) bekezdés a) pont)
72400000-4

2014. első
negyedév

Nem

II. Árubeszerzés
SKB/1/1/2013 Információtechnológiai eszközök központosított közbeszerzésen
keresztül történő beszerzése (KM0102SZGR12)
20 db HP Pro 3500 MT Intel Core i3-2120, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB
PC3-10600 (sng ch), Win 7 Pro 64-bit, 1-1-1 Wty
11 db Logitech OEM B110 Optical USB Mouse
11 db Logitech OEM Keyboard K120 for Business Hungarian layout
4 db Kingstone 4Gb 1333 DDR3 RAM
SKB/1/2/2013 Információtechnológiai eszközök központosított közbeszerzésen
keresztül történő beszerzése (KM0112SZGR12)
1 db HP D2200sb PCIe/StoreVirtual VSA Bundle
12 db HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
1 db HP 3y SupPlus D2200sb+P4000VSA bdle Stor
1 db HP StoreVirtual VSA Software Startup SVC
1 db HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade
1 db HP BL460c Gen8 E5-2609 FIO Kit
8 db HP 2GB 1Rx8 PC3-12800E-11 Kit
2 db HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
1 db HP 3y 4h 24x7 BL4xxc Svr Bld HW Support
1 db HP iLO Adv BL 1-Svr incl 1yr TS&U SW
1 db HP iLO Adv-Bl – Software Support, 24x7, 3 year

48000000-8
30210000-4

központosított

2013. első
negyedév

2013. második
negyedév

Nem

48000000-8
30210000-4

központosított

2013. első
negyedév

2013. második
negyedév

Nem

4 db VMw vSphere Std 1P 3yr E-LTU
1 db VMw vCntr Srv Fnd-Std Upg 1yr E-LTU
1 db HP BLc PCI Expansion Blade
1 db HP H221 Host Bus Adapter
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1 db HP 1/8 G2 LTO-5 3000 SAS Autoloader
1 db HP Install Stor Autoldr/TapeDrvArray SVC
1 db LTO Autoloaders – Support Plus 24 for Storage, 3 year – HP gyártói szolgáltatás
1 db HP SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy Kit
10 db HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape
1 db HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge
1 db HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack
SKB/1/3/2013 Információtechnológiai eszközök központosított közbeszerzésen
keresztül történő beszerzése (KM0203SZGR12)
48000000-8
11 db Targus CN31 fekete 16’’ notebook táska
30210000-4

központosított

2013. első
negyedév

2013. második
negyedév

Nem

48000000-8
30210000-4

központosított

2013. első
negyedév

2013. második
negyedév

Nem

48000000-8
30210000-4

központosított

2013. második 2013. második
negyedév
negyedév

Nem

30163100-0

központosított

SKB/3/2013 Gáz beszerzés

09121200-5

Nemzeti

H/KEF/2013 Hardver beszerzés

30200000-1
30210000-4

központosított

SKB/1/4/2013 Információtechnológiai eszközök központosított közbeszerzésen
keresztül történő beszerzése (KM0304SZGR12)
20 db Samsung SyncMaster S20B300N monitor: 20” LED, 16:9 wide, SB300,
1600x900, MEGA DCR
11 db Samsung Series 3 300E, 15,6 LED HD, I5 3210M, 6GB, 1000GB, Win8, WLAN,
BT, CAM, 6C4400, Nvidia 1024MB,
2 db Samsung Netbook NC110
SKB/1/5/2013 Információtechnológiai eszközök központosított közbeszerzésen
keresztül történő beszerzése (KM0301ITBT2011/1)
170 db SOPHOS ENDPOINT SECURITY & CONTROL + WEB SECURITY & CONTROL 200-499 USERS - 24 MOS
SKB/2/2013 Az OHÜ Nonprofit Kft. tulajdonában lévő személygépjárművek
üzemeltetéséhez és használatához szükséges üzemanyag beszerzése
(KS0101UKAR12)

2013. második
negyedév
2013. 12. 31.
2013.
harmadik
negyedév
2013.
harmadik
negyedév

Nem

2013. 12. 31.

Nem

2013. 09. 30.

Nem
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H/KEF/2013 Szoftver beszerzés

48000000-8

központosított

2013.
harmadik
negyedév

45453100-8
45314320-0
45311000-0

Nemzeti

2013. negyedik
negyedév

2013. 09. 30.

Nem

2014. első
negyedév

Nem

III. Építési beruházás
H10/2013 EKOP-1.2.4. „Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt
keretében szerverszoba kialakítása
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
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