OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/1/2012 2012. évre szolgáltatás-megrendelési
keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló,
2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.,
Magyarország közigazgatási területén keletkező
ólomakkumulátor hulladék (EWC 16 06 01*) begyűjtése,
szállítása, hasznosítási célú exportja az Országos Gyűjtési
Hasznosítás Terv (OGyHT) által meghatározott célérték
elérése érdekében.
Mennyiség:
összesen 12.900.000 kg + 50%,
A rész: 4.300.000 kg + 50%;
B rész: 4.300.000 kg + 50%;
C rész: 4.300.000 kg + 50%

MKB/2/1/2012 2012. 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) 2012. évi begyűjtése, szállítása és
őrlés útján történő hasznosítása az Országos Gyűjtési

90511000-2
90512000-9
90514000-3

90514000-3
90511000-2
90512000-9
90513300-9

Közösségi Nyílt

2012. első
negyedév

Közösségi
Nyílt

2012. második
negyedév

2012. 12. 31.

Nem

2012. 12. 31.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/2/1/2012 folytatása:Hasznosítás Terv (OGyHT)
által meghatározott célérték elérése érdekében.
Mennyiség:
összesen: 8.000.000 kg + 50%,
A rész: 2.000.000 kg + 50%;
B rész: 2.000.000 kg + 50%;
C rész: 2.000.000 kg + 50%;
D rész: 2.000.000 kg + 50%

90514000-3
90511000-2
90512000-9
90513300-9

Közösségi
Nyílt

2012. második
negyedév

2012. 12. 31.

Közösségi Nyílt 2012. negyedik
negyedév

2012. 12. 31.

Nem

MKB/2/2/2012
MKB/2/3/2012 2012. 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) 2012. évi begyűjtése, szállítása és
pirolízis útján történő hasznosítása az Országos
Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által
meghatározott célérték elérése érdekében.

90514000-3
90511000-2
90512000-9
90513300-9

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/2/2/2012
MKB/2/3/2012 folytatása:

Mennyiség:
2.200.000 kg + 50%

90514000-3
90511000-2
90512000-9
90513300-9

Közösségi Nyílt 2012. negyedik
negyedév

2012. 12. 31.

Nem

Közösségi Nyílt

2012. 12. 28.

Nem

MKB/3/4/2012 Háztartási nagygép (vegyes
begyűjtésű hulladék)
11.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási nagygép
(vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC 160214)
2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése az Országos Gyűjtési
és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték
elérése érdekében az alábbi részek szerint:

90510000-5

90511000-2
I. rész: 2.750.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási
területén keletkező termékként tovább nem használható háztartási 90512000-9
nagygép (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC
160214) 2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése

2012. III.
negyedév

II. rész: 2.750.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási
területén keletkező termékként tovább nem használható háztartási
nagygép (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC
160214) 2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/3/4/2012 Háztartási nagygép (vegyes
begyűjtésű hulladék) folytatása:
III. rész: 2.750.000. kg (+10%) Magyarország közigazgatási
területén keletkező termékként tovább nem használható háztartási
90510000-5 Közösségi Nyílt
nagygép (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC
90511000-2
160214) 2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése
90512000-9

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem

2012. 12. 28.

Nem

IV. rész: 2.750.000. kg (+10%) Magyarország közigazgatási
területén keletkező termékként tovább nem használható háztartási
nagygép (vegyes begyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC
160214) 2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése

MKB/3/1/2012 Képcsöves berendezések
4.600.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható képcsöves
berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez
90510000-5
2.700.000 kg (+10%), valamint szórakoztató elektronikai
cikkekhez tartozó képcsöves berendezések 1.900.000 kg (+10%)) 90511000-2 Közösségi Nyílt
90512000-9
(EWC 200135*, EWC 160215* EWC 200136, EWC 160214)
2012. évi begyűjtése, szállítása, előkezelése az Országos Gyűjtési
és Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték
elérése érdekében, az alábbi részek szerint:

2012. III.
negyedév

I. rész: 1.150.000 kg (+10%) /információs (IT) és távközlési
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/3/1/2012 Képcsöves berendezések folytatása:
berendezésekhez tartozó képcsöves berendezések 675.000 kg
(+10%), valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó
képcsöves berendezések 475.000 kg (+10%)/ termékként tovább
nem használható képcsöves berendezés
II. rész: 1.150.000 kg (+10%) /(információs (IT) és távközlési
berendezésekhez tartozó képcsöves berendezések 675.000 kg
(+10%), valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó
képcsöves berendezések 475.000 kg (+10%)/ termékként tovább
nem használható képcsöves berendezés

90510000-5
90511000-2
90512000-9

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem

III. rész: 1.150.000 kg (+10%) /(információs (IT) és távközlési
berendezésekhez tartozó képcsöves berendezések 675.000 kg
(+10%), valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó
képcsöves berendezések 475.000 kg (+10%)/ termékként tovább
nem használható képcsöves berendezés
IV. rész: 1.150.000 kg (+10%) /(információs (IT) és távközlési
berendezésekhez tartozó képcsöves berendezések 675.000 kg
(+10%), valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó
képcsöves berendezések 475.000 kg (+10%)/ termékként tovább
nem használható képcsöves berendezés
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/3/2/2012 Háztartási hűtőgépek (gépi
technológia)
1.000.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (gépi technológia) (EWC 200135*, EWC 160215*)
2012. évi begyűjtése, szállítása és gépi technológia útján történő
előkezelése az Országos Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT)
által meghatározott célérték elérése érdekében, az alábbi részek
szerint:
I. rész: 500.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160215*) 2012. évi begyűjtése,
szállítása és gépi technológia útján történő előkezelése

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem

II. rész: 500.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160215*) 2012. évi begyűjtése,
szállítása és gépi technológia útján történő előkezelése

7

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés Sor kerül-e vagy
Irányadó megindításának teljesítésének
sor került-e
eljárásrend és
,
illetve
a
várható
CPV kód
előzetes összesített
tervezett
közbeszerzés
időpontja
tájékoztató
eljárási típus megvalósításávagy a
közzétételére?
nak tervezett
szerződés
időpontja
időtartama

I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az Országos Gyűjtési és
Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében.
Teljes mennyiség:
22.900.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
9.200.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
4.600.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
5.700.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és
mobiltelefon
2.700.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek
(kivéve képcsöves berendezések)
470.000. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari
szerszámok)
103.000. kg (10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
80.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem

8

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés Sor kerül-e vagy
Irányadó megindításának teljesítésének
sor került-e
eljárásrend és
,
illetve
a
várható
CPV kód
előzetes összesített
tervezett
közbeszerzés
időpontja
tájékoztató
eljárási típus megvalósításávagy a
közzétételére?
nak tervezett
szerződés
időpontja
időtartama

I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai folytatása:
47.000. kg (+10%) Adagoló automaták
Részek szerinti mennyiség:
I. rész:
5.725.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
2.300.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
1.150.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
1.425.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és
mobiltelefon
675.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve
képcsöves berendezések)
117.500. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari
szerszámok)
25.750. kg (+10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
20.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök
11.750. kg (+10%) Adagoló automaták
II. rész:
5.725.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű elektronikai

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai folytatása:
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
2.300.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
1.150.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
1.425.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és
mobiltelefon
675.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve
képcsöves berendezések)
117.500. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari
szerszámok)
25.750. kg (+10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
20.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök
11.750. kg (+10%) Adagoló automaták
III. rész:
5.725.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
2.300.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
1.150.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
1.425.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai folytatása:
mobiltelefon
675.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve
képcsöves berendezések)
117.500. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari
szerszámok)
25.750. kg (+10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
20.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök
11.750. kg (+10%) Adagoló automaták
IV. rész:
5.725.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
2.300.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
1.150.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
1.425.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és
mobiltelefon
675.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve
képcsöves berendezések)
117.500. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai folytatása:
szerszámok)
25.750. kg (+10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
20.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök
11.750. kg (+10%) Adagoló automaták

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 28.
Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként
tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az Országos Gyűjtési és
Hasznosítási Terv (OGyHT) által meghatározott célérték elérése
érdekében.
Teljes mennyiség:

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

5.725.000. kg (+10%) kombinált begyűjtésű
berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214) 2012.
évi begyűjtése, szállítása és előkezelése az alábbiak szerint:
2.300.000. kg (+10%) Háztartási nagygép (kivéve hűtőgépek)
1.150.000. kg (+10%) Háztartási kisgépek
1.425.000. kg (+10%) IT (kivéve képcsöves berendezések) és
mobiltelefon
675.000. kg (+10%) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve
képcsöves berendezések)
117.500. kg (+10%) Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari
szerszámok)

Közösségi Nyílt

2012. IV.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB3/5/2/2012 Kombinált begyűjtésű elektronikai
berendezések hulladékai folytatása:
25.750. kg (+10%) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
20.000. kg (+10%) Ellenőrző és vezérlő eszközök
11.750. kg (+10%) Adagoló automaták

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

Közösségi Nyílt

2012. IV.
negyedév

2012. 12. 28.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
MKB/3/3/2012 Háztartási hűtőgépek (kézi
technológia)
500.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160215*) 2012. évi begyűjtése,
szállítása és kézi technológia útján történő előkezelése az
Országos Gyűjtési Hasznosítás Terv (OGyHT) által
meghatározott célérték elérése érdekében az alábbi részek szerint: 90510000-5
90511000-2

I. rész: 250.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén 90512000-9
90513000-6
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160215*) 2012. évi begyűjtése,
szállítása és kézi technológia útján történő előkezelése

Nemzeti,
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2012. III.
negyedév

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. 12. 31.

Nem

2012. dec. 31.

Nem

II. rész: 250.000 kg (+10%) Magyarország közigazgatási területén
keletkező termékként tovább nem használható háztartási
hűtőgépek (EWC 200135*, EWC 160215*) 2012. évi begyűjtése,
szállítása és kézi technológia útján történő előkezelése

MKB/4/1/2012 Műanyag csomagolási hulladékok
begyűjtése, előkezelése és hasznosítása

ipari begyűjtés és hasznosítás: 21.000 t + 110% összesen:
44.100 t,

90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513300-9
90514000-3
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I. Szolgáltatás-megrendelés

MKB/4/1/2012 Műanyag csomagolási hulladékok
begyűjtése, előkezelése és hasznosítása folytatása:

fogyasztói begyűjtés és hasznosítás: 2.600 t + 110%
összesen: 5.460 t,
lakossági hasznosítás: 7.500 t + 125%; összesen: 16.875 t
műanyag csomagolási hulladék válogatási maradék
hasznosítása: 900 t + 120%; összesen: 1.980 t
Teljes lehívható mennyiség: 68.415. t
7 rész ipari begyűjtés és hasznosítás (3000 t/rész
+110%),
4 rész fogyasztói begyűjtés és hasznosítás (650 t/rész +
110%),
3 rész lakossági hasznosítás (2500 t/rész+ 125%),
1 rész válogatási maradék hasznosítás (900 t+120%)
MKB/4/7/2012 Műanyag csomagolási hulladékok
begyűjtése, előkezelése és hasznosítása - új eljárás a Kbt.
94. § (2) bek. b) pontja alapján
MEGISMÉTELT

90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513300-9
90514000-3

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513300-9
90514000-3

Közösségi
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2012. IV.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

2012. dec. 31.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés

MKB/4/8/2012 Fa csomagolási hulladékok begyűjtése
MEGISMÉTELT

90500000-2
90511000-2
90512000-9

Közösségi
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2012. IV.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

MKB/4/3/2012 Fém csomagolási hulladékok begyűjtése
Fém csomagolási hulladékok begyűjtése és előkezelése
(MKB/4/3/2012)
fogyasztói begyűjtés és előkezelés: 400 t + 40% összesen:
560 t,
lakossági előkezelés: 350 t + 30% összesen: 455 t,
Teljes lehívható mennyiség: 1.015 t

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

Közösségi
Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

MKB/4/4/2012 Társított csomagolási hulladékok
begyűjtése előkezelése és hasznosítása
Teljes mennyiség: (4.250+110%) 8.925 t
ipari begyűjtés és hasznosítás, műanyag: 750 t + 110%,
összesen: 1.575 t,
ipari begyűjtés és hasznosítás papír: 2.100 t + 110%,
összesen: 4.410 t,
fogyasztói begyűjtés és előkezelés: 500 t + 110%, összesen:
1.050 t,
lakossági előkezelés: 900 t + 110%, összesen: 1.890 t

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés

MKB/4/4/2012 Társított csomagolási hulladékok
begyűjtése előkezelése és hasznosítása folytatása:
3 rész ipari begyűjtés és hasznosítás műanyag (250 t/rész+
110%),
3 rész ipari begyűjtés és hasznosítás papír (700 t/rész+
110%),
5 rész fogyasztói begyűjtés és előkezelés (100 t/rész+110%)
3 rész lakossági előkezelés (300 t/rész + 110%)

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

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

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

MKB/4/5/2012 Üveg csomagolási hulladékok begyűjtése
és kezelése
teljes lehívható mennyiség: 66.375 t

ipari begyűjtés, fehér: 9.000 t + 100%, összesen: 18.000
t,
ipari begyűjtés, színes: 7.500 t + 60%, összesen: 12.000 t,
fogyasztói begyűjtés és hasznosítás: 7.500 t + 115%,
összesen: 16.125 t,
lakossági hasznosítás: 9.000 t + 125%, összesen: 20.250 t
2 rész ipari begyűjtés fehér (4500 t/rész+100%),
3 rész ipari begyűjtés színes (2500 t/rész+60%),
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I. Szolgáltatás-megrendelés

MKB/4/5/2012 Üveg csomagolási hulladékok begyűjtése 90500000-2
90510000-5
és kezelése folytatása:
90511000-2

5 rész fogyasztói begyűjtés és hasznosítás
(1500 t/rész + 115%),
3 rész lakossági hasznosítás (3.000 t/rész + 125%)

90512000-9
90513000-6
90514000-3

MKB/4/9/2012 Üveg csomagolási hulladékok begyűjtése és
kezelése
MEGISMÉTELT

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

Közösségi Nyílt

Közösségi
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2012. III.
negyedév

2012. IV.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

2012. dec. 31.

Nem

2012. dec. 31.

Nem

MKB/4/6/2012 Papír csomagolási hulladékok begyűjtése
90500000-2
és hasznosítása
90510000-5

Teljes lehívható mennyiség: 277.600 t
ipari begyűjtés és hasznosítás: 108.000 t + 120%
összesen: 237.600 t,
lakossági hasznosítás: 8.000 t + 400%; összesen: 40.000 t
9 rész ipari begyűjtés és hasznosítás (12000 t/rész +
120%)

90511000-2
90512000-9
90513000-6
90514000-3

Közösségi Nyílt

2012. III.
negyedév
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I. Szolgáltatás-megrendelés

MKB/4/6/2012 Papír csomagolási hulladékok begyűjtése 90500000-2
90510000-5
és hasznosítása folytatása:
90511000-2 Közösségi Nyílt

2 rész lakossági hasznosítás (4000 t/rész + 400%)

90512000-9
90513000-6
90514000-3

2012. III.
negyedév

2012. dec. 31.

Nem

2012. I.
negyedév

2012. II.
negyedév

Nem

2012. III.
negyedév

2012. IV.
negyedév

Nem

KKB2/2012.
„Te szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 2012”országos kampány tervezése, kivitelezése,
lebonyolítása.

Közösségi
79342000-3

Gyorsított

KKB3/2012.
Lakossági környezettudatos nevelés
marketingtevékenységéhez kapcsolódó média, reklám
és PR kampányok, és teljes körű nyomdai
szolgáltatások megrendelése

Tárgyalásos

79341000-6
79342200-5
79810000-5
79820000-8

Közösségi
Hirdetmény
közzétételével

induló,tárgyalás
os eljárás
(gyorsított)
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I. Szolgáltatás-megrendelés
II. Árubeszerzés
SKB/1/1/2012 1 db Szünetmentes

31154000-0

SKB/1/2/2012 4 db Lokális nyomtató

30120000-6

SKB/1/3/2012 1 db Komplex adat és vírus védelmi
rendszer
SKB/1/4/2012 Monitor: 55db
Asztali munkaállomás: 20 db,
Notebook és tartozékai: 69 db,
Szerver és tartozékai: 3 db,
EqualLogic: 1 db,
NAS: 1db
Port replicator: 28 db

48760000-3
48732000-8

2012. második 2012. második
negyedév
negyedév
2012. második 2012. második
központosított
negyedév
negyedév
2012. első
2012. első
központosított
negyedév
negyedév
központosított

Nem
Nem
Nem

33195100-4
30213300-8
30213100-6
48820000-2

központosított

2012. harmadik 2012. harmadik
negyedév
negyedév

Nem

SKB/1/5/2012 4 db Szerver mentési szoftver

48710000-8

központosított

2012. második 2012. harmadik
negyedév
negyedév

Nem

SKB/175/2012
Microsoft szoftverek: 10 db
Microsoft licencek: 13 db és licencek,

48900000-7

központosított.

2012. harmadik 2012. harmadik
negyedév
negyedév

Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés
SKB/1/8/2012
VMware rendszer
SKB/1/9/2012
Rendszertervezési és implementálási költség
SKB/1/10/2012
Security Token és hozzá tartozó szoftver: 30 db
SKB/1/11/2012
Thunderport Appliance Web tartalomszűrő 250
felhasználós, tervezés és beüzemelés: 1 db,
Thunderport Appliance Tűzfal 250 felhasználós,
tervezés és beüzemelés: 1 db
SKB/1/12/2012
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3 G 16 GB: 20 db

központosított. 2012. harmadik 2012. harmadik

negyedév
negyedév
központosított. 2012. harmadik 2012. harmadik
negyedév
negyedév
központosított. 2012. harmadik 2012. harmadik
negyedév
negyedév

34110000-1

SKB/3/2012 Irodabútor beszerzés

39130000-2

Üzemanyagkártya beszerzése

09134200-9
09132000-3

Nem
Nem

központosított. 2012. harmadik 2012. harmadik

Nem

központosított. 2012. harmadik 2012. harmadik

Nem

negyedév

SKB/2/2012 Gépkocsi beszerzés 35 db

Nem

negyedév

negyedév
negyedév
Közösségi 2012. negyedik
64 hónap
hirdetményes
negyedév
2012. harmadik
központosított
2012.12.31.
negyedév
2012. harmadik
központosított
2012.12.31.
negyedév

Nem
Nem
Nem
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I. Szolgáltatás-megrendelés

Nemzeti,

KKB1/2012.
Lakossági környezettudatos nevelés
marketingtevékenységéhez kapcsolódó
reklámajándékok megrendelése

18530000-3
79416000-3
79342100-4

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos,
legalább 3
ajánlattevő
meghívásával

2012. III.
negyedév

2012. IV.
negyedév

Nem

122.§ (7) bek.

III. Építési beruházás
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
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