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1.

Szolgáltatás megrendelés-
Százhalombatta város közterületeinek
folyamatos,kézi erővel történő takarítása
a város kertvárosi övezetében

10 hónap
időszakra,fol
yamatos,
Kézi
takarítási
munkákra
kijelölt út- és
járdafelület:
Dunafüred:A
kácfa
utca,Bagolyu
tca,Bajnok
utca,Barátsá
g
útja,Búzavirá
g
tér,Csalogán
yutca,Csillag
utca,Damjani
chutca,Dózs
a György
utca,Dunautc
a,Est
utca,Esthajn
alutca,Fogol
y utca,Fürj
utca,Harcsa
utca,Holdutc
a,Ilonka
utca,Kertész
utca,Köztárs
aság
tér,Labda
utca,Mérleg
utca,Mészár
os
Sándorutca,
Mókus
utca,Naputca
,Napsugártér
,Nefelejcs
utca,Nyár
utca,Nyúl
utca,Olimpia
utca,Őszutca
,Őzutca,Pac

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. §
Meghívásos
eljárás

2019. február 2019. Negyedik
negyedév



sirtautca,Páv
a
utca,Pontyut
ca,Rákócziut
ca,Rigó
utca,Római
út,Rózsa
utca,Rózsák
tere,Sáncutc
a,Sport
utca,Strandu
tca,Szarvast
ér,
Széchenyi
utca,Szellő
utca,Szivárv
ány
tér,Tavaszut
ca,Tavaszm
ező utca,Tél
utca,Tulipán
utca,Vasút
utca,Vidra
utca,Virág
utca.Parkoló
kat
összekötő út
,Körforgalom
Ipari park :
U-1
Nyomdász
u.,U-2,U-3
Műszerész
köz, Lakatos
köz,U-5
Építész u.,U-
6/2 Asztalos
u.,U-6 Iparos
u.,U-2/2 új
út,U-8-11-13
Mérnök u.,U-
14-15
Fuvaros u.
Központi
belterület:
Borostyán,C



sokonai
Vitéz
M.,Csónakos
,Damjanich,
Dobó
István,Dunaf
üredi,Emese,
Fácán,Fenyő
fa,Fűzfa,Ges
ztenyés,Gyer
tyán,Gyöngy
virág,Harang
virág,Hársfa,
Határ,Hóvirá
g,Hunyadi
János,Iskola,
József
Attila,Jurisich
Miklós,Kálvin
,Kinizsi
Pál,Kőrisfa,
Madách
Imre,Nyárfa,
Orgona,Pilla
ngó,Pipacs,S
as,Sólyom,S
zondy
György,Thur
y
György,Tölg
yfa,Városkap
u,Vasútáll.
és
körny.,Viola,
Vörösmarty
Mihály,Zrínyi
Miklós,Zsály
a,Benta tp.
bekötő
út,Almafa,Ál
mos
ÓvárosEgyé
b belterület:
Árpád,Attila,
Avar,Barackf
a,Botond,Bul



csú,Csenteri
cs
Sándor,Csod
aszarvas,Em
ese,Eperfa,E
rőmű,Etele,E
vezős,Géza
fejedelem,Gy
orma,Hajós,
Halász,Halo
m,Hét
vezér,Honfo
glalás,Hun,Is
tván király
útja,Kárászut
ca,Kelta
köz,Keve
köz,Kormány
os
utca,Kossuth
Lajos
utca,Körtefa
utca,Lehel
utca,Meggyf
a
utca,Pákász
utca,Panorá
ma
utca,Petőfi
Sándor
utca,Poroszl
ai Ildikó
utca,Rege
köz,Révészu
tca,Szabads
águtca,Szent
László
út,Szent
László
tér,Szerb
templom
tér,Szkelautc
a,Táltos
utca,Tildy
Zoltán
utca,Turulutc



a,Vereckeiut
ca,
Járdák,
kerékpárutak
, egyéb
területek:Aut
óklub
járda,Berzse
nyi úti
járda,Borosty
án úti
járda,Damja
nich úti járda
kertvárosi
része,Fácán
úti
járda,Fogoly
út
kerékpárút,G
esztenyés
út,István kir.
út,Kenyérgyá
r felé vezető
járda,Kerékp
árút –
kenyérgyár,
Olimpia úti
járda,Sas úti
járda,Sólyom
út,Szabadsá
g u.
járda,Szent
L. u. Gyorma
útig
kerékpárút,E
rkel-TESCO
fele rámpa
(ereszkedő),
Vasút u.
(gáton)
járda,Vereck
ei u.
járda,Vidra
utcai
járda,Vörös
marty M. u.



kerékpárút,Z
sálya úti
járda,Kocsán
y-kert Egyéb
belterület,Ipa
ri park járda,
kerékpárút
U-1
Nyomdász
u.,Ipari park
járda,
kerékpárút
U-2,Ipari
park járda,
kerékpárút
U-3
Műszerész
és Lakatos
köz,Ipari
park járda,
kerékpárút
U-5 Építész
u.,Ipari park
járda,
kerékpárút
U-2/2 új
út,Ipari park
járda,
kerékpárút
U-8-11-13
Mérnök u.
Buszmegálló
k:
HelyszínEgy
darab, vagy
kettő
(mindkét
menetirányb
an 1-1)
megálló van-
e
Vasútállomá
s,
Dunafüredi
elágazás
kettő, Tél



u.kettő,Fogol
y
u.kettő,Naps
ugár tér
kettő,Halász
csárdaegy,H
ága L.
u.kettő,Csok
onai u.
kettő,Halgaz
daság
kettő,DE-Zrt.
Főkapu
kettő,DE-Zrt.
bejárati út
kettő,DE-Zrt.
2.sz.
kapukettő,D
E-Zrt. 4.sz.
kapukettő,Ep
erfa
útkettő,Pano
ráma u.
kettő,Temető
bejárati út
elejekettő,Te
mető
bejárataegy,I
stván király
útjakettő,Rég
észeti
parkegy,Erő
mű
u.kettő,Gyor
ma u.
kettő,Pitypan
gos Óvoda
Óvárosi
Tagóvodaket
tő,Szent
László u.
123.
kettő,Téglag
yári
buszfordulóe
gy




