2016

Közbeszerzési terv

Azonosí
tó

1.

2.

3.

Eljárás neve

Leírás
(Az eljárás rövid bemutatása)

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
–tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása
tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
nyugat‐ és dél‐dunántúli térségben
megvalósítása a nyugat‐ és dél‐dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig. Mennyiség: nettó
70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása –tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
közép‐ és kelet‐magyarországi térségben
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
megvalósítása a közép‐ és kelet‐magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig. Mennyiség: nettó
70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása –tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
északkelet‐magyarországi térségben
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
megvalósítása az északkelet‐magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig. Mennyiség: nettó
70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

Besorolás
(legördülő lista)

CPV Kód

Forrásgazda
(Társaságon
belüli szervezet)

Eljárásrend
(Közösségi,
nemzeti)

Építés

45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

Építés

Építés

45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény
Finanszírozási forrás
nélküli, stb.)
megjelölése (legördülő lista)

Megindítás
időpontja
(negyedév)

Megjegyzés

4.

5.

6.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
–tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az
tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
észak‐magyarországi térségben.
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
megvalósítása az észak‐magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig. Mennyiség: nettó
70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
–tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
észak‐ és közép‐dunántúli térségben
megvalósítása az észak‐ és közép‐dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.
Mennyiség: nettó 70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és
Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
–tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításához
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő
keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a
tárgya az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt, a Környezeti és
délkelet‐magyarországi térségben.
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások
megvalósítása a délkelet‐magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig. Mennyiség: nettó
70.000.000.000,‐ HUF keretösszeg.

Építés

Építés

Építés

45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45240000‐1
45247130‐0
45232100‐3
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45232150‐8
45232151‐5
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
45252126‐7
45252210‐3
45252140‐1
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. I. negyedév

költségvetés

2016. I. negyedév

központi
beszerzőtől
(KEF) történő
megrendelés

költségvetés

2016. II. negyedév

központi
beszerzőtől
(KEF) történő
megrendelés

7.

10 db laptop és a hozzá kapcsolódó termékek (pl. monitor,
dokkoló) beszerzése

Az NFM miniszter az 5/2015. (XI. 27.) számú Alapító Határozatban jóváhagyta az NFP Nonprofit Kft.
létszámbővítését, amely alapján a jelzett mennyiségű laptop beszerzése indokolt.

Árubeszerzés

30200000‐1

NFP

Nemzeti

keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lefolytatása (megrendelés)

8.

Informatikai rendszerfejlesztés, hálózat és tárhely bővítés

Az NFM miniszter az 5/2015. (XI. 27.) számú Alapító Határozatban jóváhagyta az NFP Nonprofit Kft.
létszámbővítését, amely alapján indokolt a rendelkezésre álló informatikai hálózat és tárhely
bővítése.

Árubeszerzés

30200000‐1

NFP

Nemzeti

keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lefolytatása (megrendelés)

9.

Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése

A Társaság munkavállalói részére a céges telefonokhoz tartozó mobil távközlési szolgáltatás
beszerzése

Szolgáltatás

64212000‐5

NFP

Nemzeti

keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lefolytatása (megrendelés)

költségvetés

2016. I. negyedév

10.

Gépjármű‐üzemanyag üzemanyagkártyával történő
beszerzése

A Társaság által használt gépjárművekhez üzemanyag beszerzése.

Árubeszerzés

23000000‐7

NFP

Nemzeti

keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lefolytatása (megrendelés)

költségvetés

2016. I. negyedév

11.

3 db személygépjármű (Skoda Fabia) beszerzése

Az NFM miniszter az 5/2015. (XI. 27.) számú Alapító Határozatban jóváhagyta az NFP Nonprofit Kft.
létszámbővítését, amely alapján indokolt további 3 db gépjármű beszerzése.

Árubeszerzés

NFP

Nemzeti

keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lefolytatása (megrendelés)

költségvetés

2016. III. negyedév

12.

Megbízási szerződés a „Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó
Rendszer Ivóvízminőség‐javítási Program” elnevezésű, KEHOP‐
2.1.1‐15‐2015‐00016 azonosítószámú projekt keretében FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés a „Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség‐javítási Program”
elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00016 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

13.

Megbízási szerződés a „Vízminőség‐javítás Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagyköled és Harasztifalu
Községekben” elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00017
azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés a „Vízminőség‐javítás Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked,
Nagyköled és Harasztifalu Községekben” elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00017 azonosítószámú
projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

14.

Megbízási szerződés a „Nagybánhegyes település
ivóvízminőség‐javítása” elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐
00013 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés a „Nagybánhegyes település ivóvízminőség‐javítása” elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐
15‐2015‐00013 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység
ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

15.

Megbízási szerződés a „Kisharsány‐Sáripuszta településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése” elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐
2015‐00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki
és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés a „Kisharsány‐Sáripuszta településrész ivóvízhálózatának fejlesztése”
elnevezésű, KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

16.

Megbízási szerződés az „Ivóvíz minőség javítási beruházás
Megbízási szerződés az „Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen”
megvalósítása Hajdúhadház településen” elnevezésű, KEHOP‐
elnevezésű, KEHOP‐2.1.2 projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
2.1.2 projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki
tevékenység ellátására
ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

17.

Megbízási szerződés a „Hantos ivóvizének arzénmentesítése”
elnevezésű, KEHOP‐2.1.2 projektkonstrukció keretében FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés a „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű, KEHOP‐2.1.2
projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

18.

Megbízási szerződés a „Belecska ivóvízminőség‐javító
program” elnevezésű, KEHOP‐2.1.3 projektkonstrukció
keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység
ellátására

Megbízási szerződés a „Belecska ivóvízminőség‐javító program” elnevezésű, KEHOP‐2.1.3
projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

19.

Megbízási szerződés az „Ivóvízminőség‐javító fejlesztést célzó
beruházás Ináncs községben” elnevezésű, KEHOP‐2.1.3
projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés az „Ivóvízminőség‐javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben”
elnevezésű, KEHOP‐2.1.3 projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

20.

Megbízási szerződés az „Igar község és Vámpuszta
ivóvízminőség‐javítása” elnevezésű, KEHOP‐2.1.3
projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés az „Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség‐javítása” elnevezésű, KEHOP‐2.1.3
projektkonstrukció keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szolgáltatás

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés ‐
hirdetmény nélküli tárgyalásos

EU

2016. I. negyedév

21.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00014
azonosítószámú projekt keretében, Böhönye község
szennyvízhálózatának bővítési és szennyvíztisztító telep
korszerűsítési, fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan,
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Új szennyvízgyűjtő csatorna építése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása A meglévő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Építés

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

22.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00026
azonosítószámú projekt keretében, szennyvíztisztító telep
korszerűsítése Csepregen, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint

Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Építés

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

34100000‐8
34110000‐1
34111000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
71310000‐4
71520000‐9
71318000‐0
71631300‐3
71248000‐8
45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2 45231300‐8
45233223‐8 45233228‐3 45232423‐3
45252100‐9 45252127‐4 45252130‐8
39350000‐0 71320000‐7 71322000‐1

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

központi
beszerzőtől
(KEF) történő
megrendelés
központi
beszerzőtől
(KEF) történő
megrendelés
központi
beszerzőtől
(KEF) történő
megrendelés

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00006
azonosítószámú projekt keretében, Szentgotthárd‐Máriaújfalu
szennyvíz elvezetésének kiépítése vonatkozásában, a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint

Új szennyvízelvezető hálózat és átemelők építése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00017
azonosítószámú projekt keretében, szennyvízelvezetés és
tisztítás megoldása az Izsákfai városrész vonatkozásában, a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Új szennyvízgyűjtő‐, elvezető hálózat létesítés, meglévő szennyvízátemelő bővítése.
Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása Meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00023
azonosítószámú projekt keretében, Őcsény‐Decs
A meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása
Szennyvíztelep felújítása vonatkozásában, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00007
azonosítószámú projekt keretében, Adony szennyvíztisztító
Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése
telepének bővítése és fejlesztése vonatkozásában, a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint.
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00016
azonosítószámú projekt keretében, Budakalász
Új szennyvízgyűjtő csatorna építése, meglévő települési végátemelő kapacitásbővítése.
szennyvízhálózatának fejlesztése vonatkozásában, a FIDIC
Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása
Sárga Könyv feltételei szerint
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00019
Új szennyvízgyűjtő csatorna építése a meglevő csatorna végponttól az új végátemelőig, új települési
azonosítószámú projekt keretében, Bokod Község
végátemelő építése, új nyomóvezeték építése meglévő csatorna ponthoz való csatlakozással.
szennyvízkezelésének fejlesztése vonatkozásában, a FIDIC
Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása
Sárga Könyv feltételei szerint.
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00023
azonosítószámú projekt keretében Mikepércs község
Új szennyvízelvezető hálózat és átemelők építése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása
szennyvízcsatorna hálózatának bővítési feladatainak ellátása a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Építés

Építés

Építés

Építés

Építés

Építés

Építés

45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2 45231300‐8
45233223‐8 45233228‐3 71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2
45231300‐8 45233223‐8 45233228‐3
45232423‐3 45252100‐9 45252127‐4
45252130‐8 39350000‐0 71320000‐7
71322000‐1

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1
45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1
45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2 45231300‐8
45233223‐8 45233228‐3 71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2 45231300‐8
45233223‐8 45233228‐3 71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45232400‐6 45232410‐9
45232411‐6 45232420‐2 45231300‐8
45233223‐8 45233228‐3 71320000‐7
71322000‐1

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

30.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00001
azonosítószámú projekt keretében, Ceglédbercel község
szennyvíztisztító telepének korszerűsítési, fejlesztési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Új szennyvíztisztító telep építése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Építés

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

31.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00004
azonosítószámú projekt keretében, Kállósemjén nagyközség
szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése, átemelők rekonstrukciója.

Építés

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

32.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00030
azonosítószámú projekt keretében Szamosszeg ‐ Nagydobos ‐
Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Építés

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

33.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00029
azonosítószámú projekt keretében, Kölcse nagyközség
szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése. Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Építés

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

34.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00027
azonosítószámú projekt keretében, Tarpa nagyközség
szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerin

A meglévő szennyvíztisztító telep helyén új szennyvíztisztító telep létesítése. Hálózatrekonstrukciós
feladatok ellátása

Építés

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

35.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00030
azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község
szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési
feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése Hálózatrekonstrukciós feladatok ellátása

Építés

NFP

Nemzeti

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

36.

37.

A KEOP keretén belül előkészített, ivóvízminőség javítást célzó, 1 milliárd forintot várhatóan el nem
Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
érő beruházási összköltségigényű projektek meglévő műszaki dokumentációinak felülvizsgálata, és a
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
KEHOP támogatási rendszerben való megvalósításhoz szükséges komplex tervezési feladatok
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására
ellátása.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00016
azonosítószámú, „Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség‐javítási Program projekt keretében” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00016 azonosítószámú, „Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség‐javítási Program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Szolgáltatás

Építés

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1

45200000‐9 45232423‐3 45252100‐9
45252127‐4 45252130‐8 39350000‐0
71320000‐7 71322000‐1
71320000‐7;
71318000‐0;
71242000‐6;
71244000‐0;
71335000‐5;
71600000‐4;
79419000‐4;
71313000‐5;
71246000‐4
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1

38.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00017
azonosítószámú, „Vízminőség‐javítás Egyházasrádóc,
KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00017 azonosítószámú, „Vízminőség‐javítás Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községekben” elnevezésű projekt
Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu
Községekben” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei
tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
szerint
Könyv feltételei szerint

39.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00006
azonosítószámú, „Kisharsány‐Sáripuszta településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (Nagytótfalu)

40.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00003
azonosítószámú, „Ivóvíz minőség javítási beruházás
megvalósítása Hajdúhadház településen” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

41.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00006
azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint

KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00006 azonosítószámú, „Kisharsány‐Sáripuszta településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00003 azonosítószámú, „Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása
Hajdúhadház településen” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00006 azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.

42.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15 számú, „Belecska
KEHOP‐2.1.3‐15 számú, „Belecska ivóvízminőség‐javító program” elnevezésű projektkonstrukció
ivóvízminőség‐javító program” elnevezésű projektkonstrukció
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
szerint.
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

43.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15 számú,
„Ivóvízminőség‐javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs
községben” elnevezésű projektkonstrukció megvalósításához
szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint

KEHOP‐2.1.3‐15 számú, „Ivóvízminőség‐javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben”
elnevezésű projektkonstrukció megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

44

KEHOP keretében megvalósításra kerülő szennyvíztisztítási,
ivóvízminőség javító projektek FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri feladatainak ellátása

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a2007‐2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utaltberuházások, valamint a 2014‐2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és ‐tisztítási,
ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség‐javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII.19.)Korm. rendeletben szabályozza a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházásokkal kapcsolatosintézkedések körét.
A rendelet 3. §‐a értelmében a miniszter e tárgykörbe tartozó feladatait az NFP Nemzeti
FejlesztésiProgramiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felállításával, annak
közreműködésével látja el.
Az NFP az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő
(derogációs),a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a 2007‐2013
programozási időszak Környezetés Energia Operatív Program terhére finanszírozott
szennyvízelvezetési és ‐tisztítási projektek kapcsán,valamint a 2014‐2020 programozási időszakban a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programterhére finanszírozott derogációs és nem
derogációs
a) szennyvízelvezetési és‐ tisztítási és
c) ivóvízminőség‐javító
projektekkel összefüggésben – többek között – az alábbi feladatokat látja el:
— kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és a rendeletben
meghatározottesetekben lefolytatja, illetve figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárásokat, továbbá
— ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja
aközbeszerzési eljárásokat. Tárgyi, keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
tárgya az NFP hatáskörébe tartozó projektek FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatai ellátásának
biztosítása.

45.

„Irodabútor beszerzése bérleti konstrukcióban az NFP
Nonprofit Kft. részére”

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. létszámállományának bővülése miatt
irodabútorok beszerzése szükséges

Építés

Építés

Építés

Építés

Építés

Építés

Szolgáltatás

Árubeszerzés

45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9 45247130‐0
45232430‐5
45232150‐8
45232151‐5
45232100‐3
71320000‐7
71322000‐1

71631000‐0
71318000‐0
71520000‐9
71310000‐4
71248000‐8

39100000‐3
39130000‐2

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

EU

2016. II. negyedév

NFP

Közösségi

nyílt (keretmegállapodás megkötésére
irányuló)

EU

2016. II. negyedév

NFP

Nemzeti

nyílt

EU

2016. III. negyedév

46.

Vállalkozási szerződés az Integrált Közhiteles Víziközmű
Adatbázis kialakítására és a rendszer moduljainak
kifejlesztésére

Megbízási szerződés az ÉKDU1 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKDU2 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKDU3 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.1. azonosító számú, „Komló
város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű projekt
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú, „Boly
központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése”
elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak
teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására

Egy országos szintű Integrált Közhiteles Víziközmű Adatbázis kialakítása és a rendszer moduljainak
kifejlsztése

Szolgáltatás

72000000‐5
71300000‐1
71310000‐4
71318000‐0
71335000;
71600000‐4;
72200000‐7;
72212610‐8;
72300000‐8;
72310000‐1; 723111100‐9
79419000‐4

NFP

Közösségi

nyílt

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

52.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú, „Pécs
központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

53.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

47.

48.

49.

50.

51.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Megbízási szerződés az NYDDU6 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése
és csatornahálózat kiépítése” elnevezésű projekt
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására
Megbízási szerződés a KKMO4 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének építése” elnevezésű projekt
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására
Megbízási szerződés a KKMO2 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KKMO1 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.4. azonosító számú, „Tuzsér
és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése”
elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak
teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKMO4 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Megbízási szerződés az ÉKMO3 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKDU6 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKDU5 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉKDU4 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a DKMO4 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a DKMO3 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a DKMO2 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

75.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és ‐tisztításának
fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

76.

Megbízási szerződés a KKMO5 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

77.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító
telep korszerűsítése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

78.

79.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Battonya város szennyvízelvezetésének és ‐tisztításának
bővítése, korszerűsítése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉMO1 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.4. azonosító számú,
„Szennyvíz‐elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában”
elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak
teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának
korszerűsítése” elnevezésű projekt közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés az ÉMO6 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú, „Eger
város szennyvízcsatorna‐hálózatának fejlesztése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű projekt
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására

Megbízási szerződés a KKMO7 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására
Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon” elnevezésű projekt
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására

80.

Megbízási szerződés a KEHOP‐2.2.2. azonosító számú,
„Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű
projekt közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására

81.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.4‐15‐2016‐00006
azonosítószámú, „Tuzsér‐Komoró települések szennyvízközmű
fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges
egyes tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint

82.

Megbízási szerződés a „Tuzsér‐Komoró települések
szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP‐2.2.4‐15‐
2016‐00006 azonosítószámú projekt keretében egyes FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására

83.

Megbízási szerződés a „komplex tervezési feladatok
ellátására” tárgyú eljárások teljes körű lebonyolítására és
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában felsorolt projektek esetében

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Megbízási szerződés az ÉKMO1 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
Megbízási szerződés az ÉKMO2 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
Megbízási szerződés az ÉMO5 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
Megbízási szerződés az ÉMO7 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
Megbízási szerződés a NYDDU4 azonosítójú
szennyvízberuházások közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
előkészítése (tervezés, engedélyezés, MT/CBA, egyéb
tevékenyég‐ kiviteli terv nélkül)” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

90.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
eszközbeszerzése III.‐ telephelyi gépek beszerzése” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.

91.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszerelemek
kisebb volumenű fejlesztése (hulladékudvarok,
átrakóállomások, bálatárolók, komposztálóterek, stb.)”
tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására

92.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése II.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Dél‐Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

93.

94.

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. III. negyedév

Építés

45200000‐9; 45232400‐6; 45232410‐9;
45232411‐6; 45232420‐2; 45231300‐8;
45233223‐8; 45233228‐3; 71320000‐7;
71322000‐1;

NFP

Nemzeti

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével indított tárgyalás
nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás.

EU

2016. III. negyedév

Szennyvízelvezetési és –tisztítási projekthez kapcsolódóan a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység ellátása.

Szolgáltatás

71631000‐0; 71310000‐4; 71520000‐9;
71318000‐0; 71248000‐8;

NFP

Nemzeti

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével indított tárgyalás
nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás.

EU

2016. III. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás beszerzése

Szolgáltatás

79418000‐7; 79419000‐4

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Kékcse településén az alábbi létesítmények kerülnek megvalósításra:
‐ megközelítőleg 958 fm gravitációs csatorna DN 200 KG‐PVC gerinccsatorna építése,
‐ megközelítőleg 1407 fm szennyvíz nyomóvezeték min. D 90 átmérőjű KPE SDR 17,6,
‐ csatornahálózat házi bekötései DN150 KG‐PVC, előreláthatóan 81 db.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

2016. IV. negyedév

2016. IV. negyedév

2016. IV. negyedév

2016. IV. negyedév

2016. IV. negyedév

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése III.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hajdú‐Bihar megyében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
lebonyolítására
Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése IV.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Duna‐Tisza közi régióban, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
lebonyolítására

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. IV. negyedév

95.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése V.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza‐tó térségében,
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási
és előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

96.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése VI.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására

97.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése VII.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására

98.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
kivitelezése VIII.‐ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására

99.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási projektek
mérnöki ‐ műszaki ellenőri tevékenységének ellátása”
tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására

100.

101.

Megbízási szerződés 13 db ivóvízminőség‐ javító projekt
tárgyában szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
„Vállalkozási szerződés a Battonya város
szennyvízelvezetésének ‐és tisztításának bővítése,
korszerűsítése (KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00008) megnevezésű
projekt komplex tervezési feladatainak ellátására
vonatkozóan”

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása az alábbi tárgyakban:
1. KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00013: Nagybánhegyes település ivóvízminőség‐javítása
2. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00035: A Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség‐
javítóprogramja
3. KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00005: Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási
Program
4. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00009: Vértesacsa ivóvízminőség‐javító program
5. KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00009: Tormásliget‐Iklanberény‐ Lócs és Halogy és Daraboshegy települések
vízminőség javítása program
6. KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00007: Bálványos Ivóvízminőség‐javító Program
7. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00022: A Baranya Megyei Nagynyárád település ivóvízminőség‐javító
programja
8. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00014: A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések
ivóvízminőség‐javító programja
9. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00028: A Baranya megyei Hidas település ivóvízminőség‐javító programja
10. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00011: Kislippó település ivóvízminőség‐javító programja
11. KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐00010: Tarany ivóvízminőség‐javító program
12. KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐00010: Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízminőség‐
javító projektje
13. KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐00019: Váraszó Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU
2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Nemzeti

Verseny újranyitása a 2011. évi CVIII.
törvény (régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének
b) pontja és az (5) bekezdése alapján

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

102.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Vállalkozási szerződés a Délkelet‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)
megnevezésű projekt (Mezőhegyes Város, Méhkerék Község)
komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

103.

104.

105.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés az Észak‐ és Közép‐Dunántúli
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)
megnevezésű projekt (ÉDV Zrt., Kulcs község, Rácalmás város,
Baracs község, Nagyvenyim nagyközség, Mezőfalva
nagyközség, Kisapostav község, Dunaújváros város,
Pusztaszabolcs város) komplex tervezési feladatainak
ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
–
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
Vállalkozási szerződés az Észak‐ és Közép‐Dunántúli
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)
megnevezésű projekt (Gyúró Község, Martonvásár Város,
Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Pincehely Nagyközség,
Bátaszék Város, Báta Község, Tapolca Város) komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐ Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1)
megnevezésű projekt keretén belül Tunyogmatolcs község,
Fülpösdaróc község, Géberjén község, Győrtelek község,
Balkány város, Hajdúnánás város, Hajdúdorog város komplex
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

106.

107.

108.

109.

110.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)
megnevezésű projekt (Egyek Nagyközség, Nagyrábé
Nagyközség, Görbeháza Község, Polgár Város) komplex
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés a Szentendrei szennyvíztisztító telep
fejlesztése (KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐00048) megnevezésű
projekt komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés a Szennyvíztisztító telep fejlesztése
Vácon (KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐00051) megnevezésű projekt
komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés a Dunavarsány szennyvíztisztító telep
technológiájának korszerűsítése (KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00039) megnevezésű projekt komplex tervezési feladatainak
ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés az Észak‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)
megnevezésű projekt (Borsodnádasd Város, Arló Nagyközség,
Füzesabony Város, Sárospatak Város) komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

111.

112.

113.

114.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés a Közép‐ és Kelet‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1)
megnevezésű projekt (Jászkarajenő község, Törökszentmiklós
város) komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez
kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”
–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
összköltség felett tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban
–
Vállalkozási szerződés a Kunmadaras nagyközség
szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése (KEHOP‐

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített
víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
‐
pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő
Vállalkozási szerződés a Közép‐ és Kelet‐
vállalkozási szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.
Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési
fejlesztés 2. (KKMO 2) megnevezésű projekt
(Bácsbokod Nagyközség, Cibakháza Nagyközség,
Tiszakécske Város) komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
feladatok ellátására ‐ 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
‐
pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő
Vállalkozási szerződés a Közép‐ és Kelet‐
vállalkozási szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.
Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési
fejlesztés 4. (KKMO 4) megnevezésű projekt
(Dunapataj Nagyközség, Harta Nagyközség,
Tiszabura Község) komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó
szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe vétele

NFP

Nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
verseny újranyitásos eljárás

EU

2016. IV. negyedév

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
Szolgáltatás 71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
Szolgáltatás 71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

115.

116.

117.

118.

Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektekhez kapcsolódó komplex előkészítési
feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00013 azonosítószámú projekt keretében,
Jászkarajenő, valamint Törökszentmiklós
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (KKMO1)

A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás tárgya ivóvízminőség‐
javítást és szennyvízelvezetést és‐tisztítást célzó,előkészítési támogatásban
nem részesült projektek KEHOP támogatási rendszerben való
megvalósításához szükséges komplex előkészítési feladatok ellátása az
alábbiakban,a műszaki leírásban,és a verseny újranyitása során kiadásra kerülő
közbesz. dokumentumokban részletezettek szerint max. a keretösszeg erejéig

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00013 azonosítószámú projekt
keretében, Jászkarajenő, valamint Törökszentmiklós településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
(KKMO1)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00028 azonosítószámú projekt keretében
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00028 azonosítószámú projekt
Kunmadaras Nagyközség
keretében Kunmadaras Nagyközség szennyvízcsatornázására és tisztító telep
szennyvízcsatornázására és tisztító telep
korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására,
szerint (KKMO 6)
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KKMO 6)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2 pályázati
konstrukció keretében, Dunapataj, Harta,
valamint Tiszabura településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (KKMO 4)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2 pályázati konstrukció keretében,
Dunapataj, Harta, valamint Tiszabura településeken megvalósítandó
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KKMO 4)

71318000‐0
71242000‐6
71244000‐0
71335000‐5
Szolgáltatás 71600000‐4
79419000‐4
71313000‐5
71246000‐4

Építés

Építés

Építés

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

uniós

a Kbt. Második rész, XV. fejezet
49. §‐a szerinti ‐ uniós
eljárásrendbe tartozó‐ nyílt eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

119.

120.

121.

122.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00013 azonosítószámú projekt keretében, Komló
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00013 azonosítószámú projekt
város ellátatlan területeinek
keretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a
szennyvízelvezetésére és a szennyvíztisztító
szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC
telep korszerűsítésére vonatkozó feladatok
Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU 1)
ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
(NYDDU 1)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00039 azonosítószámú projekt keretében
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00039 azonosítószámú projekt
keretében Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának
Dunavarsány szennyvíztisztító telep
technológiájának korszerűsítésére vonatkozó korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv
szerint (ÉMO 4)
feltételei szerint (ÉMO 4)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00008 azonosítószámú projekt keretében,
Mezőhegyes és Méhkerék településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (DKMO 3)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00044 azonosítószámú projekt keretében,
Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs,
Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (ÉKDU 2)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00008 azonosítószámú projekt
keretében, Mezőhegyes és Méhkerék településeken megvalósítandó
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (DKMO 3)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00044 azonosítószámú projekt
keretében, Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Alámásfüzitő,
Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉKDU 2)

Építés

Építés

Építés

Építés

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

123.

124.

125.

126.

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.‐15‐2016‐
00051 azonosítószámú projekt keretében, Vác
településén megvalósítandó szennyvíztisztító
telep fejlesztési feladatainak ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint (ÉMO2)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐
00048 azonosítószámú projekt keretében a
szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztésére
vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint (ÉMO 3)

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.‐15‐2016‐00051 azonosítószámú projekt
keretében, Vác településén megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
(ÉMO2)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐00048 azonosítószámú projekt
keretében a szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó
feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO 3)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00009 azonosítószámú projekt keretében,
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00009 azonosítószámú projekt
Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske
keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fejlesztési feladatainak
telep illetőleg csatornahálózat fejlesztési
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KKMO 2)
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint (KKMO 2)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00008 azonosítószámú projekt keretében,
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00008 azonosítószámú projekt
Battonya Város szennyvízelvezetésének és
keretében, Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére,
tisztításának bővítésére, korszerűsítésére
korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga
szerint (DKMO 1)
Könyv feltételei szerint (DKMO 1)

Építés

Építés

Építés

Építés

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

127.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási
projektek eszközbeszerzése I.‐ műanyag
gyűjtőedényzet beszerzése (60 l ‐ 1100 l)”
tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési‐ és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

128.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási
projektek eszközbeszerzése II.‐ gyűjtőjárművek
beszerzése” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására

129.

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási
projektek kivitelezése I. ‐ Közép‐Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására

130.

131.

132.

Vállalkozási szerződés a Nyugat‐ és Dél‐
Dunántúli szennyvíz‐elvezetési és –kezelési
fejlesztés 6. című projekt keretében, Barcs
településen megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat rekonstrukciós
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU6)

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

Vállalkozási szerződés a Nyugat‐ és Dél‐Dunántúli szennyvíz‐elvezetési és
–kezelési fejlesztés 6. című projekt keretében, Barcs településen
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat rekonstrukciós
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
(NYDDU6)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00036 azonosítószámú projekt keretében,
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00036 azonosítószámú projekt
keretében, Sárospatak, Borsodnádasd, Arló, valamint Füzesabony
Sárospatak, Borsodnádasd, Arló, valamint
Füzesabony településeken megvalósítandó
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a
szerint (ÉMO 5)
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO 5)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00021 azonosítószámú projekt keretében,
Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas,
Pincehely, Bátaszék, Báta, valamint Tapolca
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (ÉKDU 1)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00021 azonosítószámú projekt
keretében, Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék,
Báta, valamint Tapolca településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep
és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint (ÉKDU 1)

Uniós

Verseny újranyitása a 2011. évi
CVIII. törvény (régi Kbt.) 110. § (4)
bekezdésének b) pontja és az (5)
bekezdése alapján

EU

2016. IV.
negyedév

Uniós

Verseny újranyitása a 2011. évi
CVIII. törvény (régi Kbt.) 110. § (4)
bekezdésének b) pontja és az (5)
bekezdése alapján

EU

2016. IV.
negyedév

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Uniós

Verseny újranyitása a 2011. évi
CVIII. törvény (régi Kbt.) 110. § (4)
bekezdésének b) pontja és az (5)
bekezdése alapján

Építés

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Építés

Építés

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

NFP

NFP

NFP

133.

134.

135.

136.

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐
00001 azonosítószámú projekt keretében,
Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.2‐15‐2015‐00001 azonosítószámú projekt
Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint
keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs,
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és
Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megvalósítandó
Győrtelek településeken megvalósítandó
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉKMO 1)
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉKMO 1)

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐
00018 azonosítószámú projekt keretében,
Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (ÉKMO 3)

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
‐
Vállalkozási szerződés a Kaposvár megyei jogú
város szennyvíztisztító telepének fejlesztése
(KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐00099) megnevezésű
projekt komplex tervezési feladatainak
ellátására vonatkozóan.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az
Abaúj‐Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és
Térsége Szilárdhulladék‐kezelési Önkormányzati
Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.2.1‐15‐2015‐00018 azonosítószámú projekt
keretében, Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
(ÉKMO 3)

Építés

Építés

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti
víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok
ellátására”
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett
tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny
újranyitásos eljárásban
Szolgáltatás
Vállalkozási szerződés a Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító
telepének fejlesztése (KEHOP‐2.2.2‐15‐2016‐00099) megnevezésű projekt
komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan.

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1
45200000‐9
45232400‐6
45232410‐9
45232411‐6
45232420‐2
45231300‐8
45233223‐8
45233228‐3
45232423‐3
45252100‐9
45252127‐4
45252130‐8
39350000‐0
71320000‐7
71322000‐1

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és tervelőkészítés,
költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati, elemzési
és tanácsadó szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez szükséges
mennyiségek meghatározása és
jegyzékbe vétele

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

Uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

137.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél‐
Alföld térségében (Kedvezményezett: Délkelet‐
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás),
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

138.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Duna‐Tisza közi régióban, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

139.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd
Város térségében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

140.

141.

142.

143.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak‐
Balatoni közszolgáltatási területen, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”
„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak‐
Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési‐, szállítási‐ és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”
„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”
„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú‐
Bihar megyében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

nemzeti

144.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves
megye egyes térségeiben, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

145.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Hódmezővásárhely Város területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

146.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Homokhátság területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

147.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

148.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag
Város, valamint a Tisza‐tó térségében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

149.

„Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Miskolc Város és Térségi
Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

150.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

151.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Nyugat‐dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

152.

„Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Oroszlány Város területén,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

153.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs
Város területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

154.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó‐
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

155.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Sopron térségében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési‐ és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt‐ előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR.

Szolgáltatás

79418000‐7;
79419000‐4

NFP

nemzeti

verseny újranyitás

EU

2016. IV.
negyedév

156.

157.

158.

„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”
„Megbízási szerződés a „Vértesalja
Hulladékgazdálkodási Projekt” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”
„Megbízási szerződés a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala
és Vas megye egyes térségeiben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési‐ és
beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására.”

159.

160.

161.

1. „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐
‐
kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1) megnevezésű projekt keretén belül
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐
Hajdúhadház, Téglás, Létavértes, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐kezelési
komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan
fejlesztés 1. (ÉKMO 1) megnevezésű projekt
keretén belül Hajdúhadház, Téglás, Létavértes,
Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
komplex tervezési feladatainak ellátására
vonatkozóan

2. „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO‐4) megnevezésű projekt keretén belül Tiszadada,
‐
Fehérgyarmat, Konyár és Tiszacsege települések komplex tervezési
Vállalkozási szerződés az Északkelet‐
feladatainak ellátására vonatkozóan
Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐ kezelési
fejlesztés 4. (ÉKMO‐4) megnevezésű projekt
keretén belül Tiszadada, Fehérgyarmat, Konyár
és Tiszacsege települések komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

3. „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
Vállalkozási szerződés a Madaras és Katymár települések
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése (KKMO‐3)
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
megnevezésű projekt keretén belül Madaras és Katymár települések komplex
‐
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan
Vállalkozási szerződés a Madaras és Katymár
települések szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének építése (KKMO‐3)
megnevezésű projekt keretén belül Madaras és
Katymár települések komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

uniós

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

4. „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű
projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex
tervezési feladatok ellátására”
‐
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek
1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2.
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
Vállalkozási szerződés a Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep
szerinti verseny újranyitásos eljárásban
építése és csatornahálózat kiépítése (NYUDU‐7) megnevezésű projekt keretén
‐
belül Hegyfalu, Ölbő, Pósfa, Szeleste és Zsédeny települések komplex tervezési
Vállalkozási szerződés a Hegyfalu község és
feladatainak ellátására vonatkozóan
környéke szennyvíztisztító telep építése és
csatornahálózat kiépítése (NYUDU‐7)
megnevezésű projekt keretén belül Hegyfalu,
Ölbő, Pósfa, Szeleste és Zsédeny települések
komplex tervezési feladatainak ellátására
vonatkozóan

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások
71313000‐5 Környezetvédelmi
mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

166.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00035 azonosító számú „A Tolna megyei
Koppányszántó település ivóvízminőség‐javító
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
programja” elnevezésű projekt keretében,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Koppányszántó településen megvalósítandó
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
ivóvíz kutak építési illetőleg felújítási munkáinak
ellátására, FIDIC Sárga Könyv szerződéses
feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

167.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00035 azonosító számú „A Tolna megyei
Koppányszántó település ivóvízminőségjavító
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
programja” elnevezésű projekt keretében,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Koppányszántó településen megvalósítandó
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
ivóvízhálózat rekonstrukció feladatainak
ellátására, FIDIC Piros Könyv szerződéses
feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

162.

163.

164.

165.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00011 azonosító számú „Kislippó település
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító programja” elnevezésű
projekt keretében, Kislippó településen
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
megvalósítandó ivóvíz kutak építési illetőleg
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
felújítási munkáinak ellátására, FIDIC Sárga
Könyv szerződéses feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00011 azonosító számú „Kislippó település
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító programja” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Kislippó településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00011 azonosító számú „Kislippó település
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító programja” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Kislippó településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó vízműtelep fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

Szolgáltatás

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00035 azonosító számú „A Tolna megyei
Koppányszántó település ivóvízminőség‐javító Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
programja” elnevezésű projekt keretében,
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
Koppányszántó településen megvalósítandó
vízműtelep fejlesztési feladatainak ellátására,
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

172.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00028 azonosító számú „A Baranya megyei
Hidas település ivóvízminőség‐javító programja” Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
elnevezésű projekt keretében, Bonyhád‐Hidas
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
településen megvalósítandó ivóvízhálózat
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
fejlesztési feladatainak ellátására, FIDIC Sárga
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

173.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00028 azonosító számú „A Baranya megyei
Hidas település ivóvízminőség‐javító programja” Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
elnevezésű projekt keretében, Hidas településen
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
megvalósítandó ivóvízhálózat rekonstrukció
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
feladatainak ellátására, FIDIC Piros Könyv
szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

174.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐
00013 azonosító számú „Nagybánhegyes
település ivóvízminőség‐javítása” elnevezésű
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
projekt keretében, Nagybánhegyes településen
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
megvalósítandó vízműtelep fejlesztési
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

175.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00022 azonosító számú „A Baranya Megyei
Nagynyárád település ivóvízminőség‐javító
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
programja” elnevezésű projekt keretében, Bóly‐
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Nagynyárád településen megvalósítandó
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
ivóvízhálózat fejlesztési feladatainak ellátására,
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

168.

169.

170.

171.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00007 azonosító számú „Bálványos
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Ivóvízminőség‐javító Program” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Bálványos településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00007 azonosító számú „Bálványos
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Ivóvízminőség‐javító Program” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Bálványos településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat rekonstrukció
feladatainak ellátására, FIDIC Piros Könyv
szerződéses feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00007 azonosító számú „Bálványos
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Ivóvízminőség‐javító Program” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Bálványos településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó vízműtelep fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00022 azonosító számú „A Baranya Megyei
Nagynyárád település ivóvízminőségjavító
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
programja” elnevezésű projekt keretében,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Nagynyárád településen megvalósítandó
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
ivóvízhálózat rekonstrukció feladatainak
ellátására, FIDIC Piros Könyv szerződéses
feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00005 azonosító számú „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Program” elnevezésű projekt keretében
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Székesfehérvár‐Pátka településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

178.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00005 azonosító számú „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Program” elnevezésű projekt keretében, Pátka
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
településen megvalósítandó vízműtelep
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
fejlesztési feladatainak ellátására, FIDIC Sárga
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

179.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00005 azonosító számú „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
Program” elnevezésű projekt keretében, Pátka
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
településen megvalósítandó ivóvízhálózat
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
rekonstrukció feladatainak ellátására, FIDIC Piros
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

180.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00014 azonosító számú „A Somogy megyei
Somogysárd és Újvárfalva települések
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító programja” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Somogysárd településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat rekonstrukció
feladatainak ellátására, FIDIC Piros Könyv
szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

181.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00014 azonosító számú „A Somogy megyei
Somogysárd és Újvárfalva települések
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító programja” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Somogysárd településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó vízműtelep fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

182.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐
00010 azonosító számú „Tarany ivóvízminőség‐
javító program” elnevezésű projekt keretében, Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Tarany településen megvalósítandó
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
ivóvízhálózat rekonstrukció feladatainak
ellátására, FIDIC Piros Könyv szerződéses
feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

183.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐
00010 azonosító számú „Tarany ivóvízminőség‐
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
javító program”elnevezésű projekt keretében,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Tarany településen megvalósítandó ivóvíz kutak
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
építési illetőleg felhagyási munkáinak ellátására,
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

176.

177.

184.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.1‐15‐2015‐
00010 azonosító számú „Tarany ivóvízminőség‐
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
javító program” elnevezésű projekt keretében,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Tarany településen megvalósítandó vízműtelep
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
fejlesztési feladatainak ellátására, FIDIC Sárga
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

185.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00009 azonosító számú „Tormásliget‐
Iklanberény‐ Lócs és Halogy és Daraboshegy
települések vízminőség javítása
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
program”elnevezésű projekt keretében, Csepreg‐
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Tormásliget és Nádasd‐Halogy továbbá
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
Daraboshegy településeken megvalósítandó
ivóvízhálózat fejlesztési feladatainak ellátására,
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

186.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00009 azonosító számú „Tormásliget‐
Iklanberény‐ Lócs és Halogy és Daraboshegy
települések vízminőség javítása program”
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
elnevezésű projekt keretében, Tormásliget,
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
Iklanberény, Lócs, Halogy és Daraboshegy
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
településeken megvalósítandó ivóvízhálózat
rekonstrukció feladatainak ellátására, FIDIC Piros
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

187.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.2‐15‐2016‐
00009 azonosító számú „Tormásliget‐
Iklanberény‐ Lócs és Halogy és Daraboshegy
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
települések vízminőség javítása program”
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
elnevezésű projekt keretében, Tormásliget,
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
Halogy településen meglévő vízműtelep
fejlesztési feladatainak ellátására, FIDIC Sárga
Könyv szerződéses feltételei szerint”

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

45262220‐9, 45247130‐0,
45252126‐7

NFP

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás nélküli eljárások

EU

2016. IV.
negyedév

188.

189.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00009 azonosító számú „Vértesacsa
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító program” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Vértesacsa településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó ivóvízhálózat fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP‐2.1.3‐15‐2016‐
00009 azonosító számú „Vértesacsa
Az érintett településen megvalósítandó ivóvíz területet érintő építési illetőleg
ivóvízminőség‐javító program” elnevezésű
felújítási és fejlesztési munkák ellátása a vonatkozó
projekt keretében, Vértesacsa településen
FIDIC Könyv szerződéses feltételei szerint
megvalósítandó vízműtelep fejlesztési
feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint”

190.

191.

192.

„Vállalkozási szerződés a Délkelet‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és ‐kezelési fejlesztés 2.
(DKMO 2) megnevezésű projekt keretén belül
Csongrád, Okány és Kétegyháza települések
komplex tervezési feladatainak ellátására
vonatkozóan”

„Vállalkozási szerződés a Bóly központú
agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése
megnevezésű projekt keretén belül Bóly
település komplex tervezési feladatainak
ellátására vonatkozóan”

„Vállalkozási szerződés az Északkelet‐
Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐kezelési
fejlesztés 4. (ÉKMO 4) megnevezésű projekt
keretén belül Tiszadada, Fehérgyarmat, Konyár
és Tiszacsege települések komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan”

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 33 939 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db
Érintett telepi kapacitás: 29 339 LE

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 48 500 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 1 db
Érintett telepi kapacitás: 8 154 LE

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 35 478 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 4 db
Érintett telepi kapacitás: 23 512 LE

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

193.

194.

195.

„Vállalkozási szerződés az Észak‐ és Közép‐
Dunántúli szennyvízelvezetési és ‐kezelési
fejlesztés 3. (ÉKDU 3) megnevezésű projekt
keretén belül Bősárkány, Dör, Csorna, Tát és
Tokod települések komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan”

„Vállalkozási szerződés a Közép‐ és Kelet‐
Magyarországi szennyvízelvezetési és ‐kezelési
fejlesztés 5. (KKMO 5) megnevezésű projekt
keretén belül Izsák, Ágasegyháza, Orgovány,
Kenderes, Jászfényszaru, Pusztamonostor és
Tápiószőlős települések komplex tervezési
feladatainak ellátására vonatkozóan”

„Vállalkozási szerződés az Észak‐Magyarországi
szennyvízelvezetési és ‐kezelési fejlesztés 1.
(ÉMO 1) megnevezésű projekt keretén belül
Bugyi, Csömör, Pétervására, Erdőkövesd,
Váraszó, Istenmezeje, Bükkszenterzsébet,
Tarnalelesz, Szentdomonkos, Bodony,
Mátraballa, Mátraderecske, Parád és Recsk
települések komplex tervezési feladatainak
ellátására vonatkozóan”

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 14 210 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 2 db
Érintett telepi kapacitás: 37 992 LE

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 25 542 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 4 db
Érintett telepi kapacitás: 27 744 LE

Kiépítendő vízi közmű hálózat (gerincvezeték) hossza: 4 293 fm
Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db
Érintett telepi kapacitás: 30 411 LE

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

Szolgáltatás

71318000‐0 Mérnöki tanácsadó és
konzultációs szolgáltatások
71242000‐6 Projekt‐ és
tervelőkészítés, költségbecslés
71244000‐0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71335000‐5 Mérnöki tanulmány
71600000‐4 Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó
szolgáltatások
79419000‐4 Értékelési tanácsadó
szolgáltatások71313000‐5
Környezetvédelmi mérnöki
tanácsadó szolgáltatások
71246000‐4 Építkezéshez
szükséges mennyiségek
meghatározása és jegyzékbe
vétele

NFP

nemzeti

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti verseny újranyitásos
eljárás

EU

2016. IV.
negyedév

