Szerződő fél

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Szerződés típusa

Vállalkozási szerződés

Projekt azonosító

Szerződés tárgya

Szerződéskötés
időpontja

Szerződés kezdete

Szerződés vége

Szerződés nettó összege

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

12 255 000 Ft

Forus Partner Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00014

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer
kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás
tárgybán”

Forus Partner Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hajdú Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához
szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyban”

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

14 390 000 Ft

2017.06.09

mindkét fél általi aláírás napjától hatályos

V. pont

14 870 000 Ft

GEON system Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00004

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki
dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása
tárgyban

Adept Enviro Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges
eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában”

2017.06.09

2017.06.09

V. pont

10 350 000 Ft

GEON system Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban”

2017.06.09

2017.06.09

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

14 470 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015

„Vállakozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosító számú
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” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési
műszaki dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás
nyújtása tárgyában ”

2017.06.09

2017.06.09

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

14 455 000 Ft

2017.06.09

2017.06.09

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

14 480 000 Ft

GEON system Kft.

Vállalkozási szerződés

GEON system Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00020

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás területén" elnevezésű projekt keretében a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki
dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása
tárgyban”

Adept Enviro Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"
elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodái rendszer kialakításához szükséges
eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában”

2017.06.09

2017.06.09

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

8 400 000 Ft

Adept Enviro Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2017.06.09

2017.06.09

5.1 pont

8 400 000 Ft

2017.06.09

2017.06.09

5.1 PONT

14 400 000 Ft

2017.06.09

2017.06.09

5.1 PONT

14 480 000 Ft

RexTerra Építőipari Kft.

GEON system Kft.

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00007

KEHOP-3.2.1-15-2017-00019

Vállalkozási szerződés a „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A ZALA ÉS VAS MEGYE EGYES
TÉRSÉGEIBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN A TERVEZÉSRE ÁS KIVITELEZSÉRE
IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA, TOVÁBBÁ AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ
TANÁCSADÁSI ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

Vállalkozási szerződés
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MISKOLC VÁROS ÉS TÉRSÉGE TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ
ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00019
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN A TERVEZÉSRE ÁS KIVITELEZSÉRE IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA, TOVÁBBÁ AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TANÁCSADÁSI ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI
SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Országos Vízügyi Beruházási
Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Mecsek Mérnökiroda Kft.
EUROUT Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.
SZVMF Szegedi Víziközmű
Működtető és Fejlesztő Zrt.
OVIBER Szolgáltató és Mérnöki Kft.
Perfektum Mérnöki Kft.
HunGal Mérnöki és Vezető
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

Viköti Mérnökiroda Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

KEHOP-2.2.4-15-2016-00006

"Tuzsér-Komoró Települések Szennyvízközmű fejlesztése" elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú
projekt során mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátására

2017.06.13

III. pont, KSZF 9.27

IV pont

22 682 415 Ft

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd
hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és
szakmai rendelkezésre állás tárgyában

2017.06.13

Felek aláírásának napja.

Szerződés V. pontjában rögzítettek szerint

KEHOP-3.2.1-15-2017-00018

8 490 000 Ft

Xdroid Informatikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Bérleti szerződés

n.r.

„NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. projekt portfolió kezelésének informatikai támogatása szoftver
bérlése által”

2017.08.07

2017.08.07

a Projektnyilvántartó rendszer élesre állításának
megtörténtétől számított 19 hónapig tart

Testreszabási díj (egyszeri díj): nettó 7.350.000 Ft

T-Vektor Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Megbízási szerződés

n.r.

„Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. projektnyilvántartó és vezetői információs rendszeréhez
kapcsolódó IT infrastruktúra kialakítása, új rendszerek tesztüzemének támogatása, biztonsági megfelelősségük
ellenőrzése és kapcsolódó feladatok ellátása”

2017.08.15

2017.08.15

IT infrastruktúra élesre állításától számított 19
hónapig tart

5 950 000 Ft

2017.09.08

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül.

4.1. pont

3 900 000 Ft

2017.09.08

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül.

4.1. pont

10 000 000 Ft

AKW Tervező Konzorcium
-A-Z Consulting Kft.
-WEST-ÉRTÉK Kft.
-KRISTÁLY Kft.

AKW Tervező Konzorcium
-A-Z Consulting Kft.
-WEST-ÉRTÉK Kft.
-KRISTÁLY Kft.

Albert & Társa Mérnökiroda Kft.

Albert & Társa Mérnökiroda Kft.

Webster Mérnöki iroda

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00008

„Vállalkozási szerződés a „Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-javító programja" projekt komplex
tervezési feladatainak ellátására”

KEHOP-2.1.3-15-2017-00076

„Vállalkozási szerződés „Kazsok település ivóvízminőség-javító programja" projekt komplex tervezési feladatainak
ellátására”

KEHOP-2.2.2-15-2017-00134

Megbízási szerződés a TARJÁN KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ,
KEHOP-2.2.2-15-2017-00134 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.3-15-2017-00063

Megbízási Szerződés TENGELIC–JÁNOSMAJOR IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-201700063 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.3-15-2017-00061

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„RÁBAHÍDVÉG ÉS PÜSPÖKMOLNÁRI TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-152017-00061 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.09.25

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

7 750 000 Ft

2017.09.25

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

360 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

6 580 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

WAPPtech Környezettechnológiai
Kft.

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft.

Mecsek Mérnökiroda Kft.

Mecsek Mérnökiroda Kft.

Webster Mérnöki iroda

Webster Mérnöki iroda

Webster Mérnöki iroda

V&T Mérnöki Vállalkozási Kft.

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.2.2-15-2016-00065

„Vállalkozási szerződés a „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

KEHOP-2.1.1-15-2016-00018

Megbízási szerződés a „Demecser és Térsége Ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű, KEHOP-2.1.1-15-2016-00018
azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

KEHOP-2.1.2-15-2017-00015

KEHOP-2.2.2-15-2016-00053

KEHOP-2.1.3-15-2016-00024

KEHOP-2.1.3-15-2016-00012

KEHOP-2.1.3-15-2017-00068

KEHOP-2.1.3-15-2017-00066

KEHOP-2.1.3-15-2017-00075

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„FEKED IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.2-15-2017-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„BEREMEND NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00053
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„PORPÁC, BÖGÖT TELEPÜLÉSEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00024
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS CELLDÖMÖLK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00012
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„RÉPCELAK ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM (RÉPCELAK, NICK, CSÁNIG)” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-152017-00068 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„KAKASD IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00066 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TISZAESZLÁR IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00075 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.09.26

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

10 978 990 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

5 250 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

1 225 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

8 090 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

4 220 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

7 220 000 Ft

2017.09.26

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

8 590 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

4 950 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

3 550 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Geometria Építőmérnöki Kft.

Ister Mérnökiroda kft.

V&T Mérnöki Vállalkozási Kft.

IstER Mérnökiroda Kft.

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

MARAG Komplex Vállalkozási Kft.

Computerv GM
Gazd.fejl.Mérn.Iroda Kft.

FORSZ Mérnöki Iroda Kft.

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

H-TERV 2002. Építőipari Szolgáltató
Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.2-15-2016-00008

KEHOP-2.1.3-15-2016-00009

KEHOP-2.1.3-15-2017-00072

KEHOP-2.1.3-15-2017-00017

KEHOP-2.1.3-15-2017-00067

KEHOP-2.1.3-15-2017-00064

KEHOP-2.2.2-15-2017-00131

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„LÁTRÁNY ÉS VISZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.2-15-2016-00008 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„VÉRTESACSA IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„MISZLA KÖZSÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00072 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„Pusztaegres és Sárhatvan IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00017 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„HARC KÖZSÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00067 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés az „ Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„NEMESKÉR KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS -TISZTÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2017-00131
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.3-15-2017-00065

„Vállalkozási szerződés a „Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
(Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton)” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

KEHOP-2.1.3-15-2017-00073

„Vállalkozási szerződés a „Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

KEHOP-2.1.3-15-2016-00005

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS NYÍRLUGOS VÁROS SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.1.3-15-2016-00005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

4 390 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

3 720 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

2 750 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

4 920 000 Ft

2017.09.27

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

5 300 000 Ft

2017.09.28

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

1 420 000 Ft

2017.09.28

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

7 500 000 Ft

2017.09.28

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Szerződés 4.1. pontjában meghatározottak
szerint

8 112 000 Ft

2017.09.29

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Szerződés 4.1. pontjában meghatározottak
szerint

7 375 000 Ft

2017.09.29

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

Szerződés 4.1. pontjában meghatározottak
szerint

2 995 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Molnár Építőmérnöki
Szolgáltatások Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.1.3-15-2017-00046

„Vállalkozási szerződés a „Tiszalök ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049

„Vállalkozási szerződés a „Rakamaz-Tiszanagyfalu program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

KEHOP-2.1.3-15-2017-00046

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TISZALÖK TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-201700046 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.3-15-2017-00073

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS„NYÍRMIHÁLYDI ÉS NYÍRGELSE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.1.3-15-2017-00073 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”

KEHOP-2.1.3-15-2017-00052

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049

KEHOP-2.2.2-15-2016-00057

KEHOP-2.4.0

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TIMÁR TELEPÜLÉS VÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Program” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„RAKAMAZ-TISZANAGYFALU IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00049
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.2-15-2016-00057
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében Vagyonértékelés I. tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására.”

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.09.29

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Szerződés 4.1. pontjában meghatározottak
szerint

3 900 000 Ft

2017.09.29

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Szerződés 4.1. pontjában meghatározottak
szerint

4 250 000 Ft

2017.10.02

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

3 600 000 Ft

2017.10.02

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

6 500 000 Ft

2017.10.02

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

2 700 000 Ft

2017.10.02

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

3 650 000 Ft

2017.10.03

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik

9 400 000 Ft

2017.10.03

Szerződés XIV. pont, 9. alpont: A szerződés abban az esetben
és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a Megbízó
saját forrással rendelkezik, vagy a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

Szerződés IV. pont: A teljesítési véghatáridő a
Szerződés II.1. pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,48 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,48 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,88 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,85 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,85 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,85 %

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

Aqua Duplex Mérnökiroda Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.4.0

KEHOP-2.1.3-15-2016-00022

KEHOP-2.1.2-15-2016-00005

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében Vagyonértékelés II. tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására.

„A BARANYA MEGYEI NAGYNYÁRÁD TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-152016-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„TISZTA VÍZ EGY EGÉSZSÉGESEBB PÁTKÁÉRT IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSI PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.2-15-201600005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

Szerződés IV. pont: A teljesítési véghatáridő a
Szerződés II.1. pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,46 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,46 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,90 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,88 %

2017.10.03

Szerződés XIV. pont, 9. alpont: A szerződés abban az esetben
és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a Megbízó
saját forrással rendelkezik, vagy a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

2017.10.04

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
a jelen Szerződésben meghatározott
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
tevékenységét a III. pontban megjelölt
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról Megbízó
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban
ellátni.
tájékoztatni.

3 375 000 Ft

2017.10.04

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy
szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról Megbízó
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított
három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban
tájékoztatni. Megbízott nem tartozik felelősséggel azért a
szerződésszegésért, melynek oka a Megbízó fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes
teljesítése.

5 150 000 Ft

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
szolgáltató Kft.

Aqua Duplex Mérnökiroda Kft.

Alföldi Vállalkozásfejlesztő,
Innovációs Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2016-00063

KEHOP-2.1.3-15-2016-00018

KEHOP-2.1.3-15-2016-00035

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

„NEMESSZALÓK KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.2-15-2016-00063
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

„IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS KÁLOZ TELEPÜLÉSEN” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00018 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

„A TOLNA MEGYEI KOPPÁNYSZÁNTÓ TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-152016-00035 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.04

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy
szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról Megbízó
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított
három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban
tájékoztatni. Megbízott nem tartozik felelősséggel azért a
szerződésszegésért, melynek oka a Megbízó fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes
teljesítése.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

7 800 000 Ft

2017.10.04

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy
szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról Megbízó
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított
három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban
tájékoztatni. Megbízott nem tartozik felelősséggel azért a
szerződésszegésért, melynek oka a Megbízó fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes
teljesítése.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

2 875 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy
szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról Megbízó
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított
három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban
tájékoztatni. Megbízott nem tartozik felelősséggel azért a
szerződésszegésért, melynek oka a Megbízó fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes
teljesítése.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

3 850 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.2-15-2017-00011

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00117

KEHOP-2.1.2-15-2016-00007

KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Kisláng település ivóvízminőség-javítása elnevezésű KEHOP-2.1.2-15-2017-00011 azonosítószámú projekt során
műszaki ellenőri munkák ellátása

Megbízási szerződés a Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztitásának fejlesztése elnevezésű KEHOP 2.2.2.-152016-00117 azonosítószámú projekt során a műszaki ellenőri munkák ellátására

Megbízási szerződés "Bálványos ivóvízminőség-javító program" elnevezésű, KEHOP 2.1.2.-15-2016-00007
azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Megbízási szerződés „Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje” elnevezésű KEHOP-2.1.2-15-2016-00001
azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

3 575 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

5 990 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

5 050 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

4 660 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00064

KEHOP-2.1.3

KEHOP-2.1.2-15-2017-00014

KEHOP-2.2.2-15-2016-00071

Gemenc Bau Tolna Építőipari és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00117

Inest Újrahasznosító Közhasznú
Nonprofit Kft.

Megbízási Szerződés

n.r.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Megbízási szerződés „Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése” elnevezésű KEHOP- 2.2.2-152016-00064 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

Megbízási szerződés „Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása” elnevezésű KEHOP-2.1.3 azonosítószámú
projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű KEHOP-2.1.2-15-201700014 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

Megbízási szerződés „Öskü község szennyvíztisztitásának korszerűsítése” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.2-15-2016-00071
azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztitásának fejlesztése" projekt

keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

Irodai szelektív papírgyűjtési programhoz történő csatlakozásról

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

2 366 000 Ft

2017.10.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

3 800 000 Ft

2017.10.05

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a jelen Szerződésben meghatározott
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
kezdődően a Megbízó és a Projekt építési
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

3 490 000 Ft

2017.10.05

A mindkét fél által aláírt megbízási szerződés abban az
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
esetben és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a
az építési beruházási szerződés hatálybalépésétől
projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási
a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és
lezárásáig, illetve legkésőbb a Megbízó és a
a kivetelezői szerződés hatályba lép, amikor a szerződés
Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó
pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés,
közötti vállalkozási szerződésekben rögzített
támogatási szerződés módosítás megkötésre kerül, és így a
jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig
szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá
köteles ellátni.
válik.

2 990 000 Ft

2017.10.06

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1.pont

6 999 990 Ft

2017.10.06

minkét fél általi aláírás napja

2018.12.31

szerződés 2) pontja

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Szemes és Fia Kft.

Szemes és Fia Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.

MARAG Komplex Vállalkozási Kft.

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3-15-2016-00024

KEHOP-2.1.3-15-2017-00061

KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062

KEHOP-2.2.2-15-2016-00074

KEHOP-2.1.3

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

„Vállalkozási szerződés a „Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása (Porpác, Bögöt, Vép)” projekt

keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „Rábahídvég és Püspökmolnári település ivóvízminőség-javító program" projekt

keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés az „Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása" projekt keretében a komplex

előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „Földes település ivóvízminőség-javító programja" projekt keretében a komplex

előkészítési feladatok ellátására”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00074
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYKAPORNAK VÍZBÁZISRÓL ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA ÉS
VÍZELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI
MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.09

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1 pont

5 048 000 Ft

2017.10.09

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1 pont

7 488 000 Ft

2017.10.09

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1 pont

1 698 000 Ft

2017.10.09

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1 pont

1 915 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

8 690 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

4 700 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Mecsek Mérnökiroda Kft.

Mecsek Mérnökiroda Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3-15-2016-00014

KEHOP-2.1.3-15-2017-00042

KEHOP-2.1.2-15-2017-00013

KEHOP-2.1.3-15-2017-00055

KEHOP-2.1.2-15-2017-00012

KEHOP-2.1.3-15-2017-00053

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„A SOMOGY MEGYEI SOMOGYSÁRD ÉS ÚJVÁRFALVA TELEPÜLÉSEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-2.1.3-15-2016-00014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS MÁTYÁSDOMB TELEPÜLÉSEN” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.315-2017-00042 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„Vállalkozási szerződés a „ Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

Vállalkozási szerződés a „Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Bócsa település ivóvízellátást javító program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására”

Vállalkozási szerződés a „Kaposfő település ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

4 390 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

3 480 000 Ft

2017.10.09

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

9 750 000 Ft

2017.10.09

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

7 238 000 Ft

2017.10.09

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

2 600 000 Ft

2017.10.09

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

5 080 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

Adam Lee Mller Kft.

Adam Lee Mller Kft.

HUNPLAN Szennyvíztechnológiai és
Környezetvédelmi Mérnöki Iroda
Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3

KEHOP-2.1.2-15-2016-00009

KEHOP-2.2.2-15-2016-00054

KEHOP-2.1.3

KEHOP-2.2.2-15-2016-00098

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„VÖNÖCK ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM (VÖNÖCK, KEMENESMAGASI, KEMENESMIHÁLYFA,
KEMENESSÖMJÉN, KEMENESSZENTMÁRTON, TOKORCS)” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TORMÁSLIGET-IKLANBERÉNY-LÓCS ÉS HALOGY ÉS DARABOSHEGY TELEPÜLÉSEK VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA PROGRAM”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.2-15-2016-00009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK
ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TENGELIC KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00054 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„PÁPOC IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a „Kezézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" projekt keretében
a komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

8 460 000 Ft

2017.10.09

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

4 800 000 Ft

2017.10.10

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

9 520 000 Ft

2017.10.10

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
tevékenységét a III. pontban megjelölt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

5 100 000 Ft

2017.10.10

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

11 000 000 Ft

4.1. pont

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

CEU Tender
CEU Tender Consulting

CEU Tender
CEU Tender Consulting

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3-15-2017-00052

KEHOP-2.2.2-115-2016-00122

KEHOP-2.2.2-15-2017-00129

KEHOP-2.2.2

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Vállalkozási szerződés a „Timár település Ivóvízminőség-javító Program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

Megbízási szerződés a KEHOP 2.2.2-115-2016-00122 azonosító számú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4.
pontjában meghatározott település(eket) érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyában szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési-és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására vonatkozik.

az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása
tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített
beszerzési közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t
érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását és
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.10

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

2 950 000 Ft

2017.10.10

2017.10.10

2017.10.10

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
A szerződés abban az esetben és abban az időpontban lép
hatályba, mely napon a Megbízó saját forrással rendelkezik, vagy
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,89 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,89 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,89 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,89 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,89 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,89 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,89 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,89 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,48 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,48 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,88 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,86 %

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

Ész-Ker Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

KEHOP-2.2.2-15-2016-00121

KEHOP-2.2.2

KEHOP-2.2.2-15-2017-00126

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

a KEHOP 2.2.2-15-2016-00124 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott
település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítását és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2-15-2016-00121 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott
település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítását és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t
érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO13) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását és
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2-15-2017-00126 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott
település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását
és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

2017.06.09

2017.10.10

2017.10.10

2017.10.10

2017.10.10

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,48 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,48 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,88 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,86 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,48 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,48 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,88 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,86 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,48 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,46 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,90 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,56 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,88 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,88 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,85 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,55 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,90 %

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

Ész-Ker Kft.

Ész-Ker Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

BDL Környezetvédelmi Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2017-00127

KEHOP-2.2.2

KEHOP-2.2.2

KEHOP-2.1.3-15-2017-00045

KEHOP-2.2.2-15-2016-00115

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

a KEHOP 2.2.2-15-2017-00127 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott
település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását
és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t
érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO16) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását
és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

a KEHOP 2.2.2 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t
érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (NYDDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását
és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Vállalkozási szerződés a „Zsujta Ivóvízminőség-javító Program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201600115 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2017.06.09

2017.10.10

2017.10.10

2017.10.10

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,49 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,85 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,56 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,85 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,91 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,95 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,85 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,54 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,90 %

a szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
hatályba, mely napon Megbízó saját forrással rendelkezik,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
vagy a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi eredményeként létrejött szerződés megkötése,
fedezet felhasználhatóvá válik.
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,85 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,56 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,96 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,90 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,96 %

2017.10.11

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

780 000 Ft

2017.10.11

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

8 395 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

BDL Környezetvédelmi Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

BDL Környezetvédelmi Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

BDL Környezetvédelmi Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft.

WAPPtech Környezettechnológiai
Kft.

WAPPtech Környezettechnológiai
Kft.

Hydro Régia Kft.

WAPPtech Környezettechnológiai
Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2016-00116

KEHOP-2.2.2-15-2016-00107

KEHOP-2.2.2-15-2016-00057

KEHOP-2.2.2-15-2016-00100

KEHOP-2.1.3-15-2016-00017

KEHOP-2.2.2-15-2016-00123

KEHOP-2.1.2-15-2017-00011

KEHOP-2.1.3-15-2017-00054

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

„Vállalkozási szerződés az „Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201600116 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

Vállalkozási szerződés a „Kaszaper község szennyvízelvezetése és -tisztítása” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-201600100 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „ Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának javítása” projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„ Vállalkozási szerződés a „Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt

keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „ Kisláng település ivóvízminőség-javítása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „ Mezőkomárom-Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.11

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

2 700 000 Ft

2017.10.11

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

5 500 000 Ft

2017.10.11

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

10 998 000 Ft

2017.10.12

felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

10 800 000 Ft

2017.10.12

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

4 348 000 Ft

2017.10.12

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

9 798 000 Ft

2017.10.12

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

4 395 000 Ft

2017.10.12

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

6 489 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

AQUA-2020 Konzorcium:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft. , UTB ENVIROTEC
Zrt ,
VIKÖV Víziközmű Kft. ,
„INNOMAT 95” Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés

Kapos Hidro Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Kapos Hidro Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

KEHOP-2.1.1-15-2015-00012; KEHOP2.1.3.-15-2016-00029; KEHOP-2.1.3-152016-00020; KEHOP-2.1.1.-15-2016-00019

Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű projektek
komplex tervezési feladatainak ellátására

2017.10.12

5.23. pont

4.pont

16 320 000 Ft

KEHOP-2.1.3-15-2017-00054

KEHOP-2.1.3-15-2017-00048

Gemenc Bau Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00054

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft.

Megbízási Szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft.

Megbízási Szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2016-00022

Megbízási Szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00030

Megbízási Szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00050

Albert &Társa Mérnökiroda Kft.

Albert &Társa Mérnökiroda Kft.

NUVU Kft.

megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „MEZŐKOMÁROM-SZABADHÍDVÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP2.1.3-15-2017-00054 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN műszaki ellenőri munkák ellátására

Megbízási szerződés „Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00048
azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Tengelic község szennyvízelvezetése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00054 azonosító
számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„FÖLDES TELEPÜLÉS IVÓVÍZELLÁTÁST JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ BERUHÁZÁS MONOSTORPÁLYI TERÜLETÉN ” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.1-15-2016-00022
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„A TOLNA MEGYEI ÉRTÉNY TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-201600030 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„ÚJIREG TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00050
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Integrált közcélű víziközmű adatbázis létrehozását célzó projekt kötelező kommunikációs tevékenységeinek ellátása

2017.10.13

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a jelen Szerződésben meghatározott
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
kezdődően a Megbízó és a Projekt építési
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

5 685 000 Ft

2017.10.13

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a jelen Szerződésben meghatározott
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
kezdődően a Megbízó és a Projekt építési
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

8 850 000 Ft

2017.10.16

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

4.1. pont

10 888 000 Ft

2017.10.18

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

1 440 000 Ft

2017.10.18

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

3 104 000 Ft

2017.10.19

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

3 600 000 Ft

2017.10.19

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

3 200 000 Ft

2017.10.20

11.9. pont: felek aláíráásának napján

4.1.pont: valamennyi feladat szerződésszerű
teljesítéséig

14 945 290

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft

Vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.1.3-15-2016-00034

Vállalkozási szerződés a „Ivóvízjavító Program Györköny Községben” elnevezésű KEHOP-2.1.3-15-2016-00034 azonosító
számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2017-00058

KEHOP-2.1.3-15-2017-00048

KEHOP-2.1.3-15-2017-00050

Vállalkozási szerződés a „Nak település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00058
azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-201700058

„Vállalkozási szerződés a „Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-201700048 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”
Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00048

Vállalkozási szerződés az „Újireg település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00050
azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.24

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

szerződés 4.1.pontja

2 599 800 Ft

2017.10.24

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

szerződés 4.1.pontja

2017.10.24

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

szerződés 4.1.pontja

2017.10.24

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

szerződés 4.1.pontja

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott

Geometria Építőmérnöki Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00043

Megbízási szerződés „Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-152017-00043 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátásra

2017.10.24

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
tevékenységét a III. pontban megjelölt
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

1 115 000 Ft

kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott

Geometria Építőmérnöki Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3

Megbízási szerződés A „GÖLLE–INÁMPUSZTA KÖZSÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.1.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.10.24

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
tevékenységét a III. pontban megjelölt
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időponttól kezdődően a Megbízó és a Projekt
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

980 000 Ft

kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

AQUA DUPLEX Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00011

AQUA DUPLEX Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00027

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„KISLIPPÓ TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00011
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„A TOLNA MEGYEI DIÓSBERÉNY ÉS SZAKADÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-152016-00027 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.10.25

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

4 444 000 Ft

2017.10.25

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

3 660 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

AQUA DUPLEX Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00012

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

„AQUA-2020” Konzorcium
AQUAREA Kft.,
UTB Envirotec Zrt.,
VIKÖV Víziközmű Kft.,
„INNOMAT 95” Szolgáltató Kft.

TERRA-AQUA Kft

TERRA-AQUA Kft

FORSZ Mérnöki Iroda Kft.

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00065

KEHOP-2.2.2-15-2016-00063

Vállalkozási szerződés a „Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.2.2-15-2016-00078

Vállalkozási szerződés a „Dad központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.215-2016-00078 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3.

Vállalkozási szerződés a „Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának
fejlesztése (Bezeréd, Misefa, Nemesrádó)” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2017-00074

KAPOS-HIDRO Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2015-00010

Geometria Építőmérnöki Kft.

megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.215-2016-00065 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.

vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„BÓCSA TELEPÜLÉS IVÓVÍZELLÁTÁST JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.2-15-2017-00012 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának
fejlesztése (Zalaegerszeg, Sárhida, Bocfölde, Zalaszentiván, Alibánfa és Zalaszentlőrinc Ivóvízminőség-javító
Programja)” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására

FORSZ Mérnöki Iroda Kft.

Geometria Építőmérnöki Kft.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.1.3-15-2017-00060

KEHOP-2.1.3-15-2017-00037

„Vállalkozási szerződés a „Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
(Egeraracsa)” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TARANY IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.1-15-2015-00010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„VÍZVÁR TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2017-00060 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„ENYING VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.10.25

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

2 460 000 Ft

2017.10.26

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

9 300 000 Ft

2017.10.26

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

624750+J6+K627

2017.10.27

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

9 199 000 Ft

2017.10.27

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

7 898 000 Ft

2017.10.27

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

5 498 000 Ft

2017.10.27

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

2 922 000 Ft

2017.10.31

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

4 250 000 Ft

2017.11.02

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

4 390 000 Ft

2017.11.02

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

5 600 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

Geometria Építőmérnöki Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3 15-2017-00076

H-Terv 2002. Építőipari Szolgáltató
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2016-00021

Blue & Green Mérnöki Iroda Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

REMI Plan Kft.

AFMSV 2016 Konzorcium
-Adam Lee Miller Kft.
- FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
- Mélyépterv Komplex Zrt.
- Sallution Kft.
- Valid Solution Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00131

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „KAZSOK TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.11.02

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

8 660 000 Ft

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS HAJDÚBAGOSON ” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.1-15-2016-00021
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.11.02

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

4 495 000 Ft

2017.11.02

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

8 698 000 Ft

2017.11.06

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

5 678 880 Ft

2017.11.06

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

2 400 000 Ft

2017.11.06

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

3 800 000 Ft

2017.11.06

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

4 719 600 Ft

4.1. pont

4 055 555 Ft

4.1. pont

63 210 000 Ft

Vállalkozási szerződés a „Nemeskér község szennyvízelvezetése és -tisztítása” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2017-00131
azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2016-00015

Vállalkozási szerződés a „Zimány Ivóvízminőség-javító Program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2017

Vállalkozási szerződés a „Kengyel település ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2016-00030

Vállalkozási szerződés a „A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a
komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2016-00007

Vállalkozási szerződés „A Somogy megyei Buzsák település ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a
komplex előkészítési feladatok ellátására

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00042

„Vállalkozási szerződés az „ Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

2017.11.06

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00006,KEHOP-2.1.115-2015-00011,KEHOP-2.1.1-15-201600023,KEHOP-2.1.1-15-201600014,KEHOP-2.1.3-15-201600003,KEHOP-2.1.1-15-201600020,KEHOP-2.1.3-15-2016-00032

Vállalkozási szerződés Ádánd, Csokonyavisonta, Darány, Lakócsa, Szentlőrinc, Szigetvár, Tab, Taszár településeken
megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására

2017.11.06

2.23. pont

2017.11.08

2017.11.08

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KIBBAU '77 Építőipari-,
Kereskedelmi Szolgáltató és
Mérnöki Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00028

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A BARANYA MEGYEI HIDAS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA ELNEVEZEÉSŰ KEHOP-2.1.315-2017-00028 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

AFMSV 2016 Konzorcium
-Adam Lee Miller Kft.
- FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
- Mélyépterv Komplex Zrt.
- Sallution Kft.
- Valid Solution Kft.

Vállakozási szerződés

KEHOP 2.1

vállalkozási szerződés a KEHOP 2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és
Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására tárgyban

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra (változásbejelentés elfogadása) kerül és
lejárta
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

Felek aláírásának napja

4.1.pont

5 065 000 Ft

60 630 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

Márkus és társai Ménöki
Szolgáltatóű Kft.

SZEMES és Fia Kft.

SZEMES és Fia Kft.

MNV Zrt.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

"BESZT" Beruházó- Szolgáltatótervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.1.3-15-2017-00063

Vállalkozási szerződés a „Tengelic–Jánosmajor ivóvízminőség-javító program” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00063
azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2017-00043

Vállalkozási szerződés a „Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-201700043 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.1.3-15-2017-00077

Vállalkozási szerződés a „Gölle–Inámpuszta község ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00019

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VÁRASZÓ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSE KEHOP-2.1.3-15-2017-00019
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

KEHOP-2.1.3-15-2017-00079

Vállalkozási szerződés a „Pápoc ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására

KEHOP-2.1.3.

Vállalkozási szerződés a „Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program (Vönöck, Kemenesmagasi,
Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

n.r.

MNV által működtetett elektronikus aukciós rendszer igénybevételére

KEHOP-2.2.2-15-2016-00074

Vállalkozási szerződés a „Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-201600074 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

KEHOP-2.2.2-15-2016-00064

Vállalkozási szerződés a „Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.11.09

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

400 000 Ft

2017.11.09

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

1 350 000 Ft

2017.11.09

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

1 160 000 Ft

2017.11.09

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra (változásbejelentés elfogadása) kerül és
lejárta
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

2 988 000 Ft

2017.11.10

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

6 198 000 Ft

2017.11.10

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

9 832 400 Ft

A megbízási szerződés Általános Szerződési Feltételek 7.1.
pontja szerint a megbízási díj két részből áll:
- fix összegű alapdíjból. Az alapdíj mértéke: 50.000,Ft+ÁFA/Vagyontárgy.
- sikerdíjból. A sikerdíj összege: a nyertes ajánlatban
feltüntetett vételár 0,75%-a+ÁFA/Vagyontárgy.

2017.11.13

2017.11.13

határozatlan

2017.11.15

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

10 100 000 Ft

2017.11.16

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

2 948 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2017.11.16

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

3 698 880 Ft

4 974 000 Ft

"BESZT" Beruházó- Szolgáltatótervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00071

Vállalkozási szerződés az „Öskü Község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

Green Team Mérnöki és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.1-17

„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó
„Sopron Holding Zrt. kazánház fejlesztés 2017” c. projekt tervfelülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében”

2017.11.16

2017.11.16

III.14.pont

Megbízási Keretszerződés

n.r.

céges faksz

2017.11.20

2017.11.20

2020.12.31

Megbízási szerződés

n.r.

Rendezvényszervezés

2017.11.22

2017.11.22

2017.12.01

1 530 000 Ft

4.1. pont

8 900 000 Ft

ImPERIAL TENDER Kft.
Armada Kft.

BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00134

Vállalkozási szerződés a „Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése” projekt keretében a
komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.11.22

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

2017.11.22

XI.1.pont

V.pont

14 775 000 Ft

2017.11.24

a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
lejárta

9 700 000 Ft

2017.11.27

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

4 045 000 Ft

2017.11.27

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

4.1. pont

1 495 000 Ft

2017.11.29

a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
az építési beruházási szerződés
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
hatálybalépésétől a sikeres műszaki átadás
vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási
átvételi eljárás lezárásáig, illetve legkésőbb a
szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és
Megbízó és a Projekt építési munkáit
amikor a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási
megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási
szerződés, támogatási szerződés módosítás megkötésre
szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség
kerül, és így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet
időtartamának lejártáig köteles ellátni.
felhasználhatóvá válik

13 600 000 Ft

2017.11.30

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

6 100 000 Ft

SzaVa Consulting Üzleti Tanácsadó
Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és - kezelési fejlesztés 1.” című projekt „B” projektrészére vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és
Költséghaszon-elemzés (CBA) elkészítése, valamint ennek és az „A” részre vonatkozóan már meglévő MT és CBA-nak
alapul vételével a projektre vonatkozó összevont MT és CBA elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és
rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00100

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„KASZAPER KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TIZTÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.2-15-2016-00100
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

REMI Plan Mérnöki tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

REMI Plan Mérnöki tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

Tectonic Kft.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00070

KEHOP-2.1.2-15-2017-00015

KEHOP-5.3-1-17-2017-00008

KEHOP-2.1.3-15-2017-00067

Vállalkozási szerződés a „Kisszékely település ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Feked ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására

az új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren elnevezésű KEHOP5.3.1.-17-2017-00008 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri munkák ellátására

„Vállalkozási szerződés a „Harc község ivóvízminőség-javítása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

IV.1.

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

„Vállalkozási szerződés a „Kakasd ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

2017.11.30

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

5 720 000 Ft

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00066

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

biztosítási szerződés

n.r.

NFP casco flotta

2017.12.01

2018.01.01

2018.12.31

2 055 181 Ft

Pongor Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

n.r.

Területszerzés, ingatlan ügyek tárgyában oktatás tartása az NFP Nonprofit Kft. munkavállalói részére

2017.12.04

2017.12.04

2017.12.04

100 000 Ft

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00093

„Vállalkozási szerződés a „Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése”
projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2017.12.05

5.14.pont

4.1.pont

7 400 000 Ft

2017.12.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

3 245 000 Ft

2017.12.05

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

4 000 000 Ft

2017.12.06

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
a projekt fizikai befejezésének napja, (legkésőbb
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
2023. december 31), de minimum a szerződéses
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
feladat teljesítéséhez szükséges, jelen szerződés
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
2.7. pontjában rögzített alapadatok teljeskörű
módosítás aláírásra kerül vagy a változásbejelentés
átadását követő 30. nap.
elfogadásra kerül.

2860 ft/lakos+ÁFA
amely alapján a prognosztizált szerződéses ár 1 844 794
380 FT

2017.12.06

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül vagy a változásbejelentés
elfogadásra kerül.

a projekt fizikai befejezésének napja, de
minimum a szerződéses feladat teljesítéséhez
szükséges, jelen szerződés 2.7. pontjában
rögzített alapadatok teljeskörű átadását követő
30. nap.

2850 ft/lakos+ÁFA
amely alapján a prognosztizált szerződéses ár 2 066 312
700 FT

2017.12.06

5.14.pont

4.1.pont

3 750 000 Ft

2017.12.08

VI.14

IV.1

5 148 000 Ft

2017.12.08

V.14

IV.1.

9 090 000 Ft

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda és
Szolgáltató Kft.

Ecoline Zrt.
Délvíz Zrt.

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00072

„Vállalkozási szerződés a „Miszla község ivóvízminőség-javítása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására”

KEHOP-2.1.2-15-2017-00014

„Vállalkozási szerződés a „ Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

KEHOP-2.4.0

Vagyonértékelés: az ivóvíz viziközműveket érintő projeketek esetében a fejlesztéssel érintett települések kapcsán, a
szennyvíz viziközműveket érintő projektek esetében a 25/2002 (II.27.) korm. Rendeletben meghatározott a
projektekkel érintett szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó településekre szükséges a szakértői anyagokat
elkészíteni.

Vagyonértékelés: az ivóvíz viziközműveket érintő projeketek esetében a fejlesztéssel érintett települések kapcsán, a
szennyvíz viziközműveket érintő projektek esetében a 25/2002 (II.27.) korm. Rendeletben meghatározott a
projektekkel érintett szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó településekre szükséges a szakértői anyagokat
elkészíteni.

Valid Solution Kft.
Professional Marketing Manager
Economic Solution Zrt.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.4.0

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00130

ECOLINE-COMPLEX Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3

ECOLINE-COMPLEX Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00125

FERROÉP-SZER Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében
megvalósítandó „Szeged, Sziléri hőkörzet geotermikus hőellátása”

2017.12.13

2017.12.13

2017.12.20

9 800 000 Ft

MNI Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében
megvalósítandó „Szeged, É1/B Gyöngyvirág u. hőkörzet geotermikus hőellátása”

2017.12.13

2017.12.13

2017.12.20

10 000 000 Ft

MNI Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében
megvalósítandó „Szeged, Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása”

2017.12.13

2017.12.13

2017.12.20

10 000 000 Ft

FERROÉP-SZER Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében
megvalósítandó „Szeged, Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása”

2017.12.13

2017.12.13

2017.12.20

9 800 000 Ft

TILL Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében
megvalósítandó „Szeged, Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása”

2017.12.13

2017.12.13

2017.12.20

9 900 000 Ft

Vállalkozási szerződés a „Monostorpályi szennyvízelvezetés fejlesztése II. ütem” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására
„Vállalkozási szerződés a„Vízvár település ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására”
„Vállalkozási szerződés a „Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése és -tisztítása” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására”

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

KRISTÁLY Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024

"Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programjára vonatkozó komplex előkészítési feladatainak
ellátása vállalkozási szerződés keretében"

2017.12.15

Generali Biztosító Zrt.

biztosítási szerződés

n.r.

FAKSZ biztosítás

2017.12.18

Ister Mérnökiroda Kft.

RexTerra Építőipari Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

SERVITAS-PRO Kft.
Applewood Informatikai Tanácsadó
és Szolgáltató Bt.

CEU Tender
CEU Tender Consulting

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023

Északkelet -Magyarországi ivóvízminőség -javító program 1. (ÉKMO 1)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3 konstrukció számú
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási
és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki
dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása
tárgyban”

2017.12.18

2017.12.19

2017.06.09

V./1. pont

4.1
A Vállalkozó számára a szerződés
hatályba lépésétől a 2.3 pontban meghatározott
egyes feladatok tekintetében irányadó teljesítési
határidők:
1. feladat: A szerződéskötést követő 15. nap
megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek
elkészítése, valamint költség-hatékonysági és
„Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, a
fenntarthatósági vizsgálat elvégzése, a működési
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
időszakra eső költségek becslése – különös
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
tekintettel az üzemeltetési, karbantartási
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
költségekre.
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
2. feladat: a szerződéskötést követő 60. nap;
felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy a
3. feladat: A szerződéskötést követő 120. nap
támogatási szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról 4. feladat: A kivitelezésre irányuló közbeszerzési
vagy adott esetben a változásbejelentés elfogadásáról
eljárásban az egyes eljárási cselekmények szerint
Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás
az Ajánlatkérő által meghatározott határidő,
(elfogadás) napjától számított három munkanapon belül
azzal, hogy legkésőbb a kivitelezésre irányuló
köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni.”
közbeszerzési eljárásban az összegezés
kiküldésének napját követő munkanap vagy az
ezt követő eljárási cselekményekre a Kbt-ben
előírt határidők figyelembevétele mellett az
Ajánlatkérő által meghatározott határidő.
5. feladat: A kivitelezésre irányuló eljárásban az
egyes eljárási cselekmények szerint.

2017.12.20

határozatlan

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
lejárta
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

2017.12.19

V.1. pont

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a jelen Szerződésben meghatározott
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
kezdődően a Megbízó és a Projekt építési
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
munkáit megvalósító vállalkozó közötti
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
felhasználhatóvá válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

10 480 000 Ft

14 875 000 Ft

123 840 Ft

14 750 000 Ft

14 480 000 Ft

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

„Megbízási szerződés Döbrököz, KEHOP-2.2.2-15-2016-00124 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri
tevékenység ellátására”

2017.12.20

Megbízási szerződés

n.r.

irodai masszázs

2017.12.28

2018.01.01

2018.12.31

1670 Ft/alkalom

Vállalkozási szerződés

n.r.

honlap tárhely

2017.12.29

2018.01.01

2018.12.31

48 000 Ft

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3

megbízási szerződés Baranyaszentgyörgyöt érintő ivóvízminőség-javító programok megvalósítása tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

2017.12.29

szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
vonatkozó támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
de legkésőbb a projektzárás időpontja.
válik.

14 750 000 Ft

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,43 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,81 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,53 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,82 %

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

CEU Tender
CEU Tender Consulting

CEU Tender
CEU Tender Consulting

CEU Tender
CEU Tender Consulting

Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.1-15-2016-00022

KEHOP-2.1.2

Megbízási szerződés

megbízási szerződés Monostorpályit érintő ivóvízminőség-javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására

megbízási szerződés Algyőt érintő ivóvízminőség-javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására

az alábbi településeket érintő ivóvízminőségjavító programokkal kapcsolatos beruházás megvalósítása (Ivóvíz PR
Csáfordjánosfa, Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu, Hajdúhadház, Hantos,
Ináncs, Belecska ) tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

KEHOP-2.3.0-16-2017-00001

KEHOP-3.2.1

megbízási szerződés HUHA II. Új hhulladék hasznosító és Iszapégető Erőmű pályázat keretében az ajánlattételi felhívás
4. pontjában meghatározott iprojekteket és tevékenységeket érintően szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

megbízási szerződés a "Budapest fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintttel a
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" tárgyú valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

2017.06.09

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,43 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,81 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,53 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,82 %

szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
vonatkozó támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
de legkésőbb a projektzárás időpontja.
válik.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,43 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,81 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,53 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,82 %

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,43 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,81 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,53 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,82 %

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,45 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,45 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,80 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,44 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,82 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,52 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,80 %

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Hydro Régia Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2016-00055

KEHOP-2.1.2

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

megbízási szerződés Hosszúhetényt érintő szennyvízbeuházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására

megbízási szerződés a Szentest és Erdőbényét érintő ivóvízminőség javító programok megvalósítása tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

2017.06.09

2017.12.29

2017.12.29

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024

megbízási szerződés a Sellye Térségének ivóvízminőség javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására

2017.12.29

KEHOP-2.1.3

"Vállalkozási szerződés a "Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása" projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására"

2018.01.02

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,47 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,47 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,80 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,53 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,84 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,84 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,80 %

szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
vonatkozó támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
de legkésőbb a projektzárás időpontja.
válik.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,42 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,80 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,51 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,80 %

szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre
A teljesítési véghatáridő a Szerződés II.1.
vonatkozó támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns,
pontjában megjelölt tárgyban valamennyi
a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
közbeszerzési- és beszerzési eljárásának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
eredményeként létrejött szerződés megkötése,
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
de legkésőbb a projektzárás időpontja.
válik.

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,44 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,42 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,80 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,51 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,81 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,80 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,80 %

2017.12.29

VI.14

IV.1.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott
szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre
a jelen Szerződésben meghatározott
vonatkozó támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól
a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
kezdődően a Megbízó és a Projekt építési
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
munkáit megvalósító vállalkozó közötti
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási
válik.
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles
ellátni.

4 399 600 Ft

AQUAREA Plus Mérnökiroda Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00013

Körösnagyharsány település ivóvízminőség javító programja elnevezésű projekt keretében

2018.01.05

10 090 000 Ft

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2018.01.05

a mindkét fél általi aláírás napjától

V. pont

4 380 000 Ft

Med-Juhász Egészségügyi
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

n.r.

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

2018.01.08

2018.01.08

2018.12.31

V.pont

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Geon System Kft.

Adam Lee Mller Kft.

Adam Lee Mller Kft.

AQUAREA Kft.

Vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00010

„ Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési
műszaki dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási
szolgáltatás nyújtása tárgyban”

2018.01.09

2018.01.09

teljesítésig

9 895 000 Ft

2018.01.10

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

14 960 000 Ft

2018.01.11

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

13 975 000 Ft

2018.01.11

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

14 500 000 Ft

KEHOP-2.2.2-15-2016-00121

KEHOP-2.2.2-15-2017-00127

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

„Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és – tisztítása” (KEHOP-2.2.2-152016-00121) projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a ,,Dombegyház központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának megvalósítása”
(azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2017-00127) című projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 Detk központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
(Detk, Ludas), KEHOP-2.2.2-15-2016-00119 Nagyút község szennyvíz csatornázása” projekt keretében a komplex

előkészítési feladatok ellátására”

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

AQUAREA Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat (ÉMO13) keretében a Bükkábrány központú agglomeráció
szennyvízelvezetése és tisztítása (Bükkábrány, Borsodgeszt, Csincse, Kács, Tibolddaróc, Vatta), Gelej község
szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése, valamint a
Hejőkeresztúr központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása (Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Muhi)
megvalósítása során a komplex előkészítési feladatok ellátására”

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023

Vállalkozási szerződés „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt
keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki
specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában"

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

Adam Lee Mller Kft.

Vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú Aba nagyközség ivóvízminőség-javító” projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
tisztítása projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.01.11

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

14 750 000 Ft

2018.01.11

2018.11.11

V. pont teljesítésig

10 480 000 Ft

2018.01.16

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra (változásbejelentés elfogadása) kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1. pont

5 535 000 Ft

2018.01.16

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

14 690 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

Vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3-15-2016-00018

KEHOP-2.1.3-15-2017-00037

KEHOP-2.1.3-15-2016-00012

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.1.3-15-2016-00018 Ivóvízminőség-javítás Káloz településen” projekt keretében a
komplex előkészítési feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés a „Enying Város ivóvizminőség-javítása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok
ellátására

Vállalkozási szerződés a „Celldömölk ivóvízminőség-javító program” elnevezésű és KEHOP-2.1.3-15-2016-00012
azonosítószámú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.01.17

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

3 465 000 Ft

2018.01.17

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

6 398 900 Ft

2018.01.17

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

4.1. pont

8 185 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Ister Mérnökiroda Kft.

Ister Mérnökiroda Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

Westber Mérnöki iroda Kft.

Terv-Tech Bt.

Sisityán József E.V

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.2.2-15-2017-00129

KEHOP-2.2.2

KEHOP-2.2.2-15-2017-00129

KEHOP-2.1.2-15-2016-00010

KEHOP-2.1.3-15-2016-00005

KEHOP-2.1.1-15-2016-00021

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS (ÉMO 11.)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-152017-00129 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA MŰSZAKI
ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

NYUGAT- ÉS DÉL-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 8.” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2
KONSTRUKCIÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a "KEHOP-2.2.2-15-2017-00129 Gyömrő szennyvízelvezetése projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

„SZAKONY, GYALÓKA, ZSIRA, RÉPCEVIS ÖNKORMÁNYZATOK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.1.2-15-2016-00010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a „Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén” (KEHOP-2.1.3-15-2016-00005)
projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés az „Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” (KEHOP-2.1.1-15-2016-00021) projekt keretében a
komplex előkészítési feladatok ellátására

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.01.17

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
lejárta
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

11 600 000 Ft

2018.01.17

szerződés a felek aláírásánaj napján érvényes, azonban azon
a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
támogatási szerződés, vagy amennyiben releváns, a
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
változásbejelentés elfogadásra kerül, így a szerződés
lejárta
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználható
válik.

14 790 000 Ft

2018.01.18

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

IV.1.

14 000 000 Ft

2018.01.22

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

IV.

1 990 000 Ft

2018.01.22

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

IV.1.

3 600 000 Ft

2018.01.23

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik

IV.1.

5 100 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-2.1.3-15-2017-00044

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00126

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072, KEHOP-2.2.215-2016-00089, KEHOP-2.2.2.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„TÁPIÓSZŐLŐS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 Hejőbába központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Vasvár központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének
fejlesztése és szennyvízhálózatának bővítése (Vasvár, Alsóújlak), KEHOP-2.2.2-15-2016-00089 Gellénháza község
szennyvíztisztításának fejlesztése, KEHOP-2.2.2. Egyházashetye (Egyházashetye, Boba, Nemeskocs) projektek
keretében FIDIC sárga könyv szerint megvalósuló szennyvízelvezetési és tisztítási víziközmű építési beruházások”

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.01.25

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV.pont

6 250 000 Ft

2018.01.25

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1.pont

14 500 000 Ft

2018.01.25

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1.pont

14 900 000 Ft

2018.01.25

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1.pont

8 250 000 Ft

2018.01.25

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1.pont

4 100 000 Ft

IV.1.

6 000 000 Ft

projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00044

KEHOP-2.1.3-15-2017-00075

Vállalkozási szerződés a „Tápiószőlős ivóvízminőség-javító program” projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés a „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt” (KEHOP-2.1.3-15-2017-00075) projekt

keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

Aquaman Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2016-00018

Vállalkozási szerződés a „Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt” (KEHOP-2.1.1-15-2016-00018) projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2018.01.29

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

Kozma György egyéni vállalkozó

vállalkozási
keretszerződés

n.r.

Mobil autómosási szolgáltatás ellátása

2018.01.29

2018.01.29

2018.12.31

650 000 Ft

2018.01.30

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

5 400 000 Ft

2018.01.30

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik.

IV.1.

3 450 000 Ft

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00013

KEHOP-2.1.3-15-2016-00019

„Vállalkozási szerződés a „Jászszentandrás Ivóvízminőség-javító projekt” (KEHOP-2.1.3-15-2016-00013) projekt
keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

„Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.1.3-15-2016-00019 azonosító számú Váraszó Ivóvízminőség javításának műszaki
előkészítése” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Naturaqua Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése,
továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2018.01.31

XI. pont

V. pont

14 700 000 Ft

2018.02.01

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV.pont

14 750 000 Ft

Albert & Társa Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2

AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS (ÉKMO 7.) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Trenecon Tanácsadó és Tervező
Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00024

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00024 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre ” elnevezésű projekt
keretében Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó
tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtására

2018.02.02

a mindkét fél általi aláírás napjától

V. pont

14 400 000 Ft

CIG Pannónia Általános Biztosító
Zrt.

Biztosítási szerződés

n.r.

vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

2018.02.02

biztosítási ajánlat elfogadásának (aláírás) napja

biztosítási ajánlat elfogadásának

290 000 Ft

2018.02.05

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV.pont

2 195 000 Ft

2018.02.05

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV.pont

1 500 000 Ft

2018.02.05

a mindkét fél általi aláírás napjától

V. pont

11 480 000 Ft

2018.02.06

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV.pont

5 850 000 Ft

2018.02.06

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

IV. pont

14 200 000 Ft

2018.02.06

a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél
által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az
időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó
támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik

4.1 pont

14 650 000 Ft

2018.02.09

2018 02 09

4.pont

762 000 Ft

Heli and Heli Consulting Mérnöki
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00116

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00064

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

ENVECON Környezetvédelm és
Projekttervező Kft

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

AQUA VITA-KÖZMŰ Kft

vállalkozási szerződés

LeasePlan Hungária Gépjárműpark
Kezelő és Finanszírozó Zrt.

bérleti és szolgáltatási
szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00093

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„ÓCSA ALSÓPAKONY VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00116
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „IBRÁNY-ÜDÜLŐTERÜLET IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00064
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció összeállítása,
továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„BÉLAPÁTFALVA VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZATÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉS”
ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány, és költséghaszon-elemzés készítés
elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 Szomód Község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és
KEHOP-2.2.2-15-2016-00066, KEHOP-2.2.2- korszerűsítése; KEHOP-2.2.2-15-2016-00067 Kocs Község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése;
15-2016-00067, KEHOP-2.2.2-15-2016KEHOP-2.2.2-15-2016-00068 Tardos Község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése; KEHOP-2.2.2-1500068, EHOP-2.2.2-15-2016-00077
2016-00077 Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (ÉKDU8)” projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

n.r.

RÖVID TÁVÚ GÉPJÁRMŰ BÉRLETI
ÉS
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2.

Vállalkozási szerződés KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól
Gödön” elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó Tanulmány és a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás
nyújtása tárgyban

2018.02.26

Szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

V. pont

2 390 000 Ft

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2.

Vállalkozási szerződés KEHOP-3.1.2 azonosítószámú „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése hulladéklerakóktól
Polgárdiban”elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó Tanulmány és a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás
nyújtása tárgyban

2018.02.26

Szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

V. pont

4 800 000 Ft

4.1. pont

14 300 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

TRENECON Tanácsadó és Tervező
Kft.

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

Adam Lee Mller Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

Vállalkozási szerződés a Döbrököz, KEHOP-2.2.2-15-2016-00124 azonosítószámú projekt keretében a komplex
előkészítési feladatok ellátására

2018.02.26

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez

ALPHANET Informatikai Zrt.

Bérleti szerződés

n.r.

NFP Nonprofit Kft. belső, projektekhez kapcsolódó informatikai rendszereinek megnövekedett feladatokhoz történő
kibővítése érdekében, számítástechnikai eszközök 12 havi bérlete bérleti szerződés keretében

2018.02.26

szerződés a felek aláírásának napján lép hatályba
amennyiben nem ugyanazon napon történik az aláírás, a
Szerződést utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép
hatályba

a bérbeadott eszközökön a Bérbeadó által
elvégzendő installálástól számított 12 hónap
időtartam lejártáig

1 249 100 Ft

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2.

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó
Tanulmány és a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez
kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2018.02.27

Szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

V. pont

2 380 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.1.2 azonosítószámú „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól
Oroszlányban” elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó Tanulmány és a 69/2016 (III.31.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás
nyújtása

2018.02.27

Szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

V. pont

4 790 000 Ft

Sipos Ügyvédi Iroda

Ügyvédi Megbízási
Keretszerződés

n.r.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselete és kapcsolódó jogi
feladatok ellátása ingatlan ügyek kapcsán megbízási keretszerződés keretében Közép- és Nyugat-Magyarországon

2018.02.28

IV. 1. pont

IV. 4. pont

III. 1. pont

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Ügyvédi Megbízási
Keretszerződés

n.r.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselete és kapcsolódó jogi
feladatok ellátása ingatlan ügyek kapcsán megbízási keretszerződés keretében Kelet-Magyarországon

2018.02.28

IV. 1. pont

IV. 4. pont

III. 1. pont

2018.03.05

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez

4.1. pont

14 450 000 Ft

2018.03.05

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának
módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
lejárta
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez

2018.03.06

A szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a
projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét
biztosító Támogatási Szerződés vagy amennyiben releváns- a
Támogatási Szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a
változásbejelentés elfogadásra kerül, és így a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá
válik

BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

AQUAREA PLUS Mérnökiroda Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft.

Vállalkozási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00055

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091

KEHOP 3.2.1.

Vállalkozási szerződés a „Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű, KEHOP2.2.2.-15-2016-00055 azonosítószámú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 9. (ÉMO 9)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-152016-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre

IV. pont

14 600 000 Ft

III.pont

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

IV. pont.

14 760 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00006

DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS – KEZELÉSI FEJLESZTÉS 3. (DKMO 3)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.215-2015-00006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2018.03.09

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító
támogatási szerződés vagy támogatási szerződés-módosítás
aláírásra kerül vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Megbízott
tudomást szerez

Alföldi Vállalkozásfejlesztő,
Innovációs Kft.

Vállakozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00033

Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKDU 1)” elnevezésű, KEHOP2.1.3-15-2016-00033 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.03.13

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 700 000 Ft

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 500 000 Ft

2018.03.14

5.14.pont

4.1. pont

2 475 000 Ft

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 450 000 Ft

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

KSZF IV. pont

14 775 000 Ft

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 598 000 Ft

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 480 000 Ft

2018.03.14

5.14 Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a
projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez.

4. pont

8 900 000 Ft

4. pont

4 290 000 Ft

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

11 290 000 Ft

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00016

Kristály Tervező Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Vállakozási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2015-00013

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00031

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00127

Aquarea Plus Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00035

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN III. OBJEKTUM, NAGYFA IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
PROJEKTJE” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.2-15-2017-00016 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA
Vállalkozási szerződés a „Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása” elnevezésű, KEHOP-2.1.1-15-2015-00013
azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM 1. (ÉMO1.)” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.3-15-2016-00031
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-201700127 azonosítószámú projekt során műszaki ELLENŐRI munkák ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„HEGYFALU KÖZSÉG ÉS KÖRNYÉKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉPÍTÉSE ÉS CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ,
KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Adept Enviro Kft.

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013

KEHOP-2.1.3-15-2017-00085

„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” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00013
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

„Vállalkozási szerződés a „Baranyaszentgyörgy község Ivóvízminőség-javítása” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-201700085 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

Kristály Tervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00027

„Vállalkozási szerződés a „A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-javító programja” KEHOP-2.1.3-152016-00027 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2018.03.14

5.14 Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a
projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez.

Ister Mérnökiroda Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00055

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„HOSSZÚHETÉNY KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.2.2-15-2016-00055AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008

„Megbízási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
c. projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási beruházások eszközbeszerzési műszaki szakértői
tevékenységeinek ellátására”

2018.03.14

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 490 000 Ft

Adept Enviro Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Megbízási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” (KEHOP-3.2.1-15-2017-00009) azonosítószámú projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzések műszaki
szakértői tevékenységeinek ellátására”

2018.03.19

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

8 400 000 Ft

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati
Kft.

Vállakozási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00017

Vállalkozási szerződés „A Szentes városi Damjanich János Laktanya és Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító
projektje” elnevezésű, KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 azonosítószámú projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására

2018.03.20

5.14.pont

4.1. pont

8 800 000 Ft

2018.03.22

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

4 900 000 Ft

2018.03.22

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3 900 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Envecon Környezetvédelmi és
Projekttervező Kft.

A-Z Consulting” Tervező,
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A GYŐR NAGYTÉRSÉGI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ
RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A SOPRON
TÉRSÉGÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI,
SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00017
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA

A-Z Consulting” Tervező,
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017

"A-Z Consulting" Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00014

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási
területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzések műszaki szakértői
tevékenységeinek ellátására”

2018.03.22

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 900 000 Ft

MG Idea Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

2018.03.24

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 490 000 Ft

AQUAREA Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00016

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító” elnevezésű,
KEHOP-2.1.2-15-2017-00016 azonosító számú projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2018.03.26

5.14.pont

4.1. pont

8 850 000 Ft

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉSZAK –MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - KEZELÉSI
FEJLESZTÉS 12. (ÉMO 12)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA MŰSZAKI
ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2018.03.26

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 750 000 Ft

2018.03.26

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 400 000 Ft

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE KAPOSMENTI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI-, SZÁLLÍTÁSI-, ÉS ELŐKEZELÉSI
RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BERUHÁZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA

2018.03.26

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

13 850 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007

Vállalkozási szerződés az „Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO 1)” elnevezésű,
KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében komplex előkészítési feladatok ellátására

2018.03.27

5.14.pont

4.1. pont

14 150 000 Ft

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00010

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00010
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzések műszaki szakértői tevékenységeinek ellátására”

2018.03.27

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 450 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE PÉCS VÁROS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ
ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00021
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

2018.03.27

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 450 000 Ft

Forus Partner Kft.

megbízási szerződés

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

ENVECON Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

MG Idea Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023

Albert és Társa Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00085

Albert és Társa Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A MOSONMAGYARÓVÁRI RÉGIÓBAN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2017-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE KARCAG VÁROS, VALAMINT A TISZA-TÓ TÉRSÉGÉBEN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

„Megbízási szerződés a „Baranyaszentgyörgy község ivóvízminőség-javítása” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-201700085 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
A „KÖZÉP- ÉS KELET – MAGYARORSZÁGI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM 1. (KKMO 1)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.315-2016-00002 KONSTRUKCIÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Envecon Környezetvédelmi és
Projekttervezői Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
RENDSZER FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” C. PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BERUHÁZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA

CENTER COMPUTER Kft.

bérleti és üzemeltetési
keretszerződés

n.r.

Multifunkciós eszközök és nagyteljesítményű szkenner 12 havi bérlete és üzemeltetése

A-Z Consulting” Tervező,
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

REMI Plan Mérnöki tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

KEHOP-2.1.2-15-2016-00008

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉRD VÁROS
TÉRSÉGÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI,
SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2016-00008
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „ÉSZAK –MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - KEZELÉSI FEJLESZTÉS 16. (ÉMO
16.)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

„Vállalkozási szerződés a „Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító Program”projekt keretében a komplex előkészítési
feladatok ellátására”

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.03.27

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 980 000 Ft

2018.03.27

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

8 450 000 Ft

2018.03.28

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 888 000 Ft

2018.03.28

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 390 000 Ft

2018.03.28

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 490 000 Ft

2018.03.28

2018.03.28

2019.03.28

9 043 100 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

10 900 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 480 500 Ft

2018.03.29

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra
(változásbejelentés elfogadása) kerül és a pénzügyi
fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó
tudomást szerez.

4.1 pont

5 150 000 Ft

4.1 pont

9 286 500 Ft

REMI Plan Mérnöki tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00053

„Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00053 Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése”
projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2018.03.29

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes,
azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az
esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés,
támogatási szerződés módosítás aláírásra
(változásbejelentés elfogadása) kerül és a pénzügyi
fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó
tudomást szerez.

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00130

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„MONOSTORPÁLYI SZENNYVÍZELVEZETÉS – FEJLESZTÉS II. ÜTEM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2017-00130
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

2 960 000 Ft

Pannon Forrás Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00045

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„ZSUJTA IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00045 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

700 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Eurout Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025

ÖKO-Mátrix Környezetgazdálkodási
Tervező és Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025

ÖKO-Mátrix Környezetgazdálkodási
Tervező és Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003

AQUAREA Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

Lovas Mérnöki Iroda Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.2-15-2017-00017

ÖKO-Mátrix Környezetgazdálkodási
Tervező és Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00007

ÖKO-Mátrix Környezetgazdálkodási
Tervező és Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00019

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

megbízási szerződés

3.2.1-15-2016-00002

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2017-00025 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2017-00025 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „VÉRTESALJA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM 1. (DKMO 1)”
ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSÁRA”
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„SZENTES VÁROSI DAMJANICH JÁNOS LAKTANYA ÉS ERDŐBÉNYE OBJEKTUM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKTJE ”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN
MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ZALA ÉS VAS MEGYE EGYES TÉRSÉGEIBEN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2016-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA””

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MISKOLC VÁROS ÉS TÉRSÉGI TÁRSULÁS
TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BERUHÁZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2016-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI
SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „VÉRTESALJA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-201600003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 301 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 490 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

10 490 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 500 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

6 955 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 490 000 Ft

2018.03.29

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

11 580 000 Ft

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 475 000 Ft

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

6 420 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE KARCAG VÁROS,
VALAMINT A TISZA-TÓ TÉRSÉGÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT
HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2017-00023 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI
SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A HOMOKHÁTSÁG
TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI,
SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00012
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

11 460 000 Ft

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

11 480 000 Ft

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 400 000 Ft

2 520 000 Ft

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00012

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006

a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

2018.04.03

2018.04.03

V. pont:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a
részteljesítési határidőkön belül köteles
teljesíteni, valamint a Projekt kapcsán benyújtott
záró elszámolási csomag támogató általi
elfogadásáig köteles rendelkezésre állni.

Maxima Laurus Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.1.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.1.1 azonosítószámú „Lakossági eredetű használt sütőolaj
begyűjtésének fejlesztése Kaposváron” elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó Tanulmány és a
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó
tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban”

Forus Partner Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00011

Megbízási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” c. projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási beruházások eszközbeszerzési műszaki
szakértői tevékenységeinek ellátására

2018.04.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

6 800 000 Ft

CEU Tender Kft. És CEU Tender
Consulting Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, 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 vonatkozóan

2018.04.03

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

Ész-Ker Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.

Tárgyi megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi
felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások
megvalósítása (Pool4) tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

2018.04.04

2018.04.04

Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,59 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,60 %
IV. A Megbízott teljesítésének véghatárideje a
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
Szerződés II.1./ pontjában megjelölt
hirdetményes eljárás: 0,63 %
tárgybanvalamennyi közbeszerzési- és beszerzési
- keretmegállapodásos eljárás második részének
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
lefolytatása: 0,51 %
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
időpontja.
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,65 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,70 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,68 %

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Ész-Ker Zrt.

Ész-Ker Zrt.

Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

megbízási szerződés

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2

Tárgyi megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool1) tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

2018.04.04

2018.04.04

2018.04.04

2018.04.04

2018.04.04

V./1. pont

IV. A Megbízott teljesítésének véghatárideje a
Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja.

IV. A Megbízott teljesítésének véghatárideje a
Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja.

IV. A Megbízott teljesítésének véghatárideje a
Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja.

10 480 000 Ft

Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,59 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,60 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,63 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,51 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,65 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,70 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,68 %
Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,63 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,60 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,63 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,51 %
Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,60 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,62 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,69 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,50 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,67 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,62 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,69 %

Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,62 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,62 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,69 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,50 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,62 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,67 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,61 %

KEHOP-2.4.0-17-2017-00001

2018.04.04

2018.04.04

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2016-00022

Vállalkozási szerződés az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén” elnevezésű, KEHOP-2.1.1-15-201600022 azonosítószámú projekt keretében komplex előkészítési feladatok ellátására

2018.04.04

5.14. pont

4.1.pont

5 000 000 Ft

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.

Megbízási szerződés a KEHOP-3.2.1. azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város
területén, 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 vonatkozóan

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

Megbízási szerződés

KEHOP-3.1.2.

Megbízási szerződés KEHOP-3.1.2. azonosító számú „A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden”
tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.

Megbízási szerzősés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod- AbaújZemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” tárgyban
szükségessé váló ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására. (Borsod- hull.)

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

KEHOP-3.2.1

Tárgyi megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén,
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására
és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

2018.04.04

2017.06.09

IV. A Megbízott teljesítésének véghatárideje a
Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési
eljárásának eredményeként létrejött szerződés
megkötése, de legkésőbb a projektzárás
időpontja.

megbízási szerződés

CEU Tender Kft. És CEU Tender
Consulting Kft.

KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.

Tárgyi megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4.
pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool3)
tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

2017.06.09

Tárgyi megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosítójú „vagyonértékeléshez” kötődően a „Gördülő
Fejlesztési Terv- nek megfelelő adattartalmú koncepciók és megalapozó szakértői anyagok elkészítése tárgyú
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda
IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda
IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda

GEON system Kft.

ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Eubility Group Kft.

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

Megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool2) tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool2)

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.5-16-2017-00001

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú („Budapest ivóvízellátó hálózatának
fejlesztése”) tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (fővárosi ivóvíz)

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

Megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool5) tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool5)

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015

„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” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA”

2018.04.04

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 935 000 Ft

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.1 és 2.2.2

Megbízási szerzősés a(z) KEHOP-2.1.1 és 2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában
meghatározott település(eket) projekteket és tevékenységeket érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés III.)
szükségessé váló valemennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolíására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátásra vonatkozik.

2018.04.04

XIV.pont 9. alpont

XII. pont

III. pont

KEHOP-3.1.1.

„Vállalkozási szerződés KEHOP-3.1.1. azonosító számú „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és
kibővítése Gödön” elnevezésű projekt keretében Projekt Megalapozó Tanulmány és a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kérelem elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és
rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban”

2018.04.05

2018.04.05

V. pont:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a
részteljesítési határidőkön belül köteles
teljesíteni, valamint a Projekt kapcsán benyújtott
záró elszámolási csomag támogató általi
elfogadásáig köteles rendelkezésre állni.

2 650 000 Ft

2018.04.05

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

4 760 000 Ft

2018.04.05

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

6 460 000 Ft

vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015

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” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI
ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

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” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00013
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013

AQUA DUPLEX Mérnökiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00057

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„NYUGAT - ÉS DÉL - DUNÁNTÚLI IVÓVÍZMINŐSÉG – JAVÍTÓ PROGRAM 3. (NYDDU 3.)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-152017-00057 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”

2018.04.05

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 785 000 Ft

Envecon Környezetvédelmi és
Projekttervezői Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00020

Megbízási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-,
szállítási- és előkezelő rendszerre” c. projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási beruházások
eszközbeszerzési műszaki szakértői tevékenységeinek ellátására

2018.04.06

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

5 890 000 Ft

2018.04.11

KSZF IX. pont 9.4. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3 490 000 Ft

2018.04.12

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 725 000 Ft

Envilove Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00012

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00059

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A HOMOKHÁTSÁG TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-201700012 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK MŰSZAKI SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁRA

Megbízási szerződés a ,,Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 5. (ÉKDU 5)” (azonosítószám: KEHOP2.2.2-15-2016-00059) című projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

4.1 pont

12 999 000 Ft

Civil Planning Trade Mérnöki
Tanácsadó Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00011

5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó „A kisvárdai távhőellátás fejlesztése biomassza alapú
távhőtermelés felhasználásával” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására”

2018.04.13

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra irányuló
igényt, támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet,
változásbejelentőt nyújtott be, melyre tekintettel a
szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép
hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a jelen
szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási
szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra
vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül és erről
Vállalkozó tudomást szerez.

Beke Károly

adásvételi szerződés

n.r.

MMN 584 rendszámú,Ford S-max tipusú gépjármű adásvételi szerződés, sikeres árverés az MNV Zrt. Útján

2018.04.18

2018.04.18

2018.04.18

V&T Mérnöki Vállalkozási Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010

A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLD TÉRSÉGÉBEN,
KÜLÜNÜS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2018.04.18

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

4 250 000 Ft

V&T Mérnöki Vállalkozási Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00028

2018.04.18

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 725 000 Ft

Geometria Építőmérnöki Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „BARANYA MEGYEI SELLYE TÉRSÉGÉNEK IVÓVÍZMINŐSÉG - JAVÍTÓ PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-2.1.1-15-201700024 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2018.05.03

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 600 000 Ft

Duna-Weser Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Megbízási szerződés

n.r.

Rendezvényszervezés

2018.05.03

2018.05.03

2018.05.04

1 298 070 Ft

MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft.

Megbízási szerződés

n.r.

állandó könyvvizsgálói tevékenység ellátása

2018.05.10

2018.06.01

2019.05.31

3 900 000 Ft

P1-BAU Építőipari és Szolgáltató
Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005

"Megbízási szerződés a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, külön tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00005
azonosítószámú projekt keretében fidic sárga könyv feltételei szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység ellátására"

2018.05.11

KSZF IX. pont 9.5. alpont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

13 500 000 Ft

n.r.

SZGR-kliens oldali informatikai eszközök beszerzése (KEF laptop)

2018.05.28

2018.05.28

2018.08.28

7 909 700 Ft

4 956 000 Ft

„Vállalkozási szerződés a A „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEHOP-

ALPHANET Zrt.

IdeSol Kft.

KEHOP-2.1.3, KEHOP-2.2.2, KEHOP-3.2.1,
Megbízási keretszerződés
KEHOP-5.3.1 és KEHOP-5.3.2

„KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP2.2.2-15-2015-00028 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN

Megbízási keretszerződés a Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Távhőszolgáltatási (KEHOP-2.1.3, KEHOP-2.2.2, KEHOP3.2.1, KEHOP-5.3.1 és KEHOP-5.3.2) projektek kapcsán kötelezően végrehajtandó tájékoztatás és nyilvánosság illetve
szemléletformálás feladatokra vonatkozóan a vállalkozó kiválasztására irányuló, nemzeti nyílt és uniós nyílt
közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködő „Bíráló Bizottsági tagok mellett tanácskozási joggal rendelkező
külső szakértő” feladatokkal kapcsolatos szakértői tevékenység tárgyában

2018.05.30

2018.05.30

1.1.
A szerződés időtartama a 2.1.
pontban érintett projektek fizikai és pénzügyi
zárásának végig tart, ezen időtartam alatt
Megbízottnak rendelkezésre állást kell
biztosítania.

Kulcsár Zoltán egyéni vállalkozó

Megbízási keretszerződés

n.r.

Projektnyilvántartó adatbázis (PKR) kialakításához informatikai tanácsadás

2018.05.31

2018.06.01

2018.12.31

3 000 000 Ft

Care All Kft. (ANDOC)

Vállalkozási szerződés

n.r.

ANDOC iktató és dokumentumkezelő rendszer licence biztosítása, fejlesztése és üzemeltetése (support)

2018.06.01

2018.06.01

2020.12.31

6 793 000 Ft

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer
kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás
tárgyában

2018.06.09

2018.06.09

teljesítés, az V. 1 pontban foglaltak
figyelembevételével

12 490 000

3 545 600 Ft

Viköti Mérnök Iroda Kft.

vállalkozási szerződés

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.

adásvételi szerződés

n.r.

irodabútor beszerzés

2018.06.11

2018.06.11

2018.08.11

LeasePlan Hungária Gépjárműpark
Kezelő és Finanszírozó Zrt.

Bérleti keretszerződés

n.r.

személygépkocsi bérlet (14 db)

2018.06.12

2018.06.12

28 hónap

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt a
kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki
specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állása tárgyában

2018.06.13

V.1.pont

Teljesítéskor

OPUS Kft.

Vállalkozási szerződés

n.r.

Irodatakarítási szolgáltatás beszerzése 2018. egy év határozott időtartamra

2018.06.14

2018.06.14

2019.06.14

14 380 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-3.2.1-15-2016-00007

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ZALA ÉS VAS MEGYE EGYES TÉRSÉGEIBEN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.115-2016-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.06.20

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási
szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Megbízott
tudomást szerez.

KSZF IV. pont.

11 360 000 Ft

2018.06.26

szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a
mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban
az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási
szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Megbízott
tudomást szerez.

KSZF IV. pont.

2 260 000 Ft

BIOTIT Bányászati és
Környezetvédelmi Mérnökiroda
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00019

„Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00019
azonosítószámú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

LENTIA Real (1) Kft.

ingatlanbérleti szerződés

n.r.

székhely bérleti szerződés módosításokkal egységes szerkezetben

2018.06.29

2018.07.01

2021.06.30

EXPO-VÉD Kft.

megbízási szerződés

n.r.

munka és tűzvédelmi tevékenység ellátása

2018.07.02

2018.07.02

2021.05.31

2018.07.17

KSZF IX. 9.5.pont

KSZF IV. pont.

5 890 000 Ft

2018.07.17

KSZF IX. 9.5.pont

KSZF IV. pont.

2 490 000 Ft

2018.07.18

KSZF IX. 9.5.pont

KSZF IV. pont.

6 480 000 Ft

ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00017

ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató
Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00022

A-Z Consulting” Tervező,
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00016

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A SOPRON TÉRSÉGÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ
ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE ” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1.-15-201700017 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A MOSONMAGYARÓVÁRI RÉGIÓBA, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE ” ELNEVEZÉSŰ KEHOP3.2.1.-15-2017-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

megbízási szerződés

n.r.

Megbízási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátására
GDPR megfelelés és Informatikai Biztonság - 1 rész

2018.07.23

2018.07.23

2018.09.23

2 800 000 Ft

Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

Megbízási keretszerződés

IKVA

GDPR megfelelés és Informatikai Biztonság - 2 rész (GDPR megfelelés az IKVA esetében)

2018.07.23

2018.07.23

2018.12.31

880 000 (88 000/mérnöknap)

n.r.

TAKARNET rendszer használata

2018.07.23

2018.07.23

2021.07.23

640000
digitális igazolvány díja: 40 000
1 db nem hitele tulajdoni lap lekérdezés díja: 1 000

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Vagyonértékelő
Konzorcium

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.4.0-17-2017-00001

Vállalkozási Szerződés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a 2014-2020-as
európai uniós programozási időszakban megvalósuló víziközmű projektek megvalósításához, a víziközművek üzembe
helyezéséhez és fenntarthatóságához kapcsolódó szakértői feladatok ellátására – 2018/I. beszerzési csomag

2018.07.24

5.16. pont

4. pont

3 489 706 800 Ft

Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási szerződés

KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002

Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis című, KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 projekt
keretében a Jó Állam Projekt Mutatók megvalósulásának támogatása

2018.08.01

XI. 1. pont

V. pont

4 950 000 Ft

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00051

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

23 900 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00048

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

14 364 00

AQUAREA Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése (ÉMO4) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

17 200 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.1-15-2015-00009

Közép-és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2) megnevezésű, KEHOP-2.2.1-152015-00009 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

17 892 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00120

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 13. (ÉMO 13) megnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201600120 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

13 632 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00113

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4) megnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201600113 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

13 984 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése (ÉMO 8) elnevezésű,
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

13 632 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-00126

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14) megnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201700126 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

13 200 000 Ft

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE VÁCON” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT
műszaki ellenőri munkái
Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése (ÉMO3)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00048 azonosítószámú
projekt során műszaki ellenőri munkák ellátása

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00008

Battonya Város szennyvízelvezetésének és-tisztításának bővítése, korszerűsítése elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201500008 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

14 516 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

Közép-és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 4. (KKMO 4) megnevezésű, KEHOP-2.2.2-152015-00010 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

16 954 800 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00121

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési-és kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15) megnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-201600121 azonosítószámú projek során műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.13

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

11 990 000 Ft

Ister Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00012

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése” elnevezésű, KEHOP2.2.2-15-2015-00012 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.13

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

16 872 000 Ft

NISZ Zrt.

egyedi szolgáltatási
megállapodás

n.r.

VIKKA rendszer hardver elemei részére szervertermi elhelyezés a NISZ Zrt. Adatközpontjában, valamint a végpont és a
központi elemek üzemeltetési, karbantartási és hibakezelési szolgáltatásainak biztosítása a NISZ Zrt. Által 2018.06.012020.05.31. időtartamban

2018.08.13

2018.06.01

2020.05.31

4 459 200 Ft

NISZ Zrt.

egyedi szolgáltatási
megállapodás

n.r.

Az NFP Nonprofit Kft. Szakrendszereinek üzemeltetése a NISZ Zrt. Által 2018.05.01. napjától 2018.12.31. napjáig

2018.08.13

2018.05.01

2018.12.31

14 345 722 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Ister Mérnökiroda Kft.

NISZ Zrt.

felhasználói szerződés

n.r.

NTG csatlakozás és határozatlan idejű NTG szolgáltatás biztosítása a NISZ Zrt. Által 2018.01.01. napjától

2018.08.13

2018.01.01

határozatlan

INVESTMENT Mérnöki és
Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00001

Új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, 20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén
elnevezésű, KEHOP-5.3.1-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri munkák ellátása

2018.08.16

IX: 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont.

13 680 000 Ft

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00051

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE VÁCON” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2018.08.16

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

23 900 000 Ft

Global Terv Kft.
HunGal Mérnöki és Vezetői
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108

2018.08.27

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

60 890 736 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2017-00083

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának
fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt során műszaki ELLENŐRI munkák
ellátására

2018.08.28

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

26 900 000 Ft

FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” elnevezésű, KEHOP2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.30

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

41 100 000 Ft

FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003

Megbízási szerződés a „ Nyugat - és Dél - Dunántúli ivóvízminőség – javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű, KEHOP2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.30

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

35 500 000 Ft

FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00034

Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)” elnevezésű,
KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.30

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

44 400 000 Ft

FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00087

Megbízási szerződés a „ Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának fejlesztése”
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.30

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

35 400 000 Ft

FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00099

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE (NYDDU 5)”
ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSÁRA

2018.08.30

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

40 700 000 Ft

KÖVITE PLUSZ

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00045

Megbízási szerződés „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)” elnevezésű,
KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2018.08.31

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

31 000 000 Ft

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.1-15-2015-00024

2018.09.05

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

47 336 000 Ft

Aquaconsult Mérnöki, Gazdasági
Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00018

2018.09.10

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

26 500 000 Ft

Mecsek Menedzsment Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056

2018.09.10

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

39 980 000 Ft

megbízási szerződés

KEOP-1.4.0/12-2013-0001

2018.09.12

2018.09.12

4. pont

9 000 000 Ft

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085

2018.09.13

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

23 900 000 Ft

ME-KKMO-7 Konzorcium
ÉMI-BER Kft
HIDRO-BER-PLUS Kft
TRANSDOWELL Zrt.
EUROKÖZMŰ KFT.

IMPERIAL TENDER Kft.

AQUAREA Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
NYUGAT-ÉS DÉL-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 4. (NYDDU4) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.215-2016-00108 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„KÖZÉP- ÉS KELET- MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS – KEZELÉSI FEJLESZTÉS7. (KKMO 7) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.2.1-15-2015-00024 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS – KEZELÉSI FEJLESZTÉS7. (ÉKMO 3) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.2.2-15-2015-00018 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
PÉCS KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE (NYDDU3) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.215-2016-00056 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

megbízási szerződés „NFP Nonprofit Kft. részére Országos Közhiteles Víziközmű Kataszter (VIKKA projekt) szakrendszer
alkalmazás üzemeltetési feladatrendszerének komplex ellátása” vonatkozásában közbeszerzési, beszerzési eljárások
lebonyolítása és kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása”
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK-ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 6. (ÉKDU6) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-152016-00085 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

ISTER Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00036

Perfektum Mérnöki Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

NYÍR-HIDROFIL Fővállalkozó és
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

NYÍR-HIDROFIL Fővállalkozó és
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00095

Perfektum Mérnöki Kft

CEU Tender Kft. És CEU Tender
Consulting Kft.

megbízási szerződés

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.1-15-2015-00021

UTIBER Közúti Beruházó Kft

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

EUROUT Kft.
FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 7. (ÉMO7) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-201600081 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 5. (ÉMO5) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-201500036 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÖZÉP- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 1. (KKMO1) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.2.2-15-2015-00013 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 1. (ÉKMO1) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.215-2015-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 2. (ÉKMO2) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.215-2016-00095 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Megbízási szerződés 10 db hulladékgazdálkodási projekt: Budakalász, Dunaújváros, Göd1-2, Hajdúság, kapos, Karcag,
oroszlány, Polgárdi, Sajó-Bódva)

TRENECON Tanácsadó és Tervező
Kft.

válllalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-000129

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00105

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 4. (ÉKDU4) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.1-152015-00005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÖZÉP- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 5. (KKMO5) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP2.2.2-15-2015-00003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 1. (ÉKDU1) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.1-152015-00021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 2. (ÉKDU2) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-152015-00044 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt
keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány, és költséghaszon elemzés készítés elkészítése, továbbá az ehhez
kapcsolódó tanácsadási és rendelelkezésre állási szolgáltatás nyújtás tárgyában”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Nyugat-és Dél-Dunántúli SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 6. (NYDDU6) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-152016-00105 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.09.13

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

22 400 000 Ft

2018.09.13

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

82 790 000 Ft

2018.09.13

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

22 380 000 Ft

2018.09.14

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

22 190 000 Ft

2018.09.14

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

15 000 000 Ft

Szerződés III. pont: Megbízott vállalása:
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás):
0,60 %
- uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második része
szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás): 0,58 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetményes eljárás: 0,62 %
- keretmegállapodásos eljárás második részének
lefolytatása: 0,50 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatása: 0,60 %
- uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
lefolytatása: 0,63 %
- beszerzési eljárás lefolytatása: 0,60 %

2018.09.14

2018.09.20

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

43 800 000 Ft

2018.09.20

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

36 800 000 Ft

2018.09.20

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

37 800 000 Ft

2018.09.20

2018.09.20

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

14490000

2018.09.21

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

21 200 000 Ft

V. pont

14 400 000 Ft

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

68 450 000 Ft

2018.09.26

2018.09.27

KSZF. IX.9.5.pont

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához
szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában

2018.10.02

2018.10.02

teljesítésig a szerződés V.1 pontja szerint

14450000

MOL Üzemanyagkártyás szerződés

2018.10.03

2018.09.16

2021.03.15, ha keretmegállapodás IV/7. pontja
szerint meghosszabításra kerül, akkor 2021.09.15ig

3 000 000 Ft

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2018.10.05

2018.10.05

V.1

13 800 000 Ft

2018.10.05

IX. 9.5 pont szerint

KSZF IV. pont

14 500 000 Ft

2018.10.08

2018.10.01

2019.05.31

500000

2018.10.17

IX. 9.5 pont szerint

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

32850000

2018.10.24

2018.10.24

Szerződés V. pontjában rögzítettek szerint

13 600 000

2018.11.06

a felek általi aláírás napja azzal, hogy a hatályba lépés a KEF
üzembentartói jogának valamennyi gépjárműre történő
bejegyzésének napján történik meg. Amennyiben az
üzembentartói jog bejegyzése nem egy napon történik
valamennyi gépjárműre, akkor a hatályba lépés napja az
utolsó bejegyzés napja

Szerződés határozatlan időre szól.

2018.11.14

KSZF. IX.9.8.pont

ÁSZF. 21-26. PONT; KSZF.IV. pont.

2100000

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Forus Partner Kft.

vállalkozási szerződés

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

egyedi szolgáltatási
megállapodás

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

ESZ-DA Kft.

megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 1. (ÉMO1) ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-201500031 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése 2018. október 1.- 2019. május 31. napjáig

Perfektum Mérnöki Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00050

Maxima Laurus Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

Megbízási szerződés „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű,
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására
tárgyú szerződéshez

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosítószámú "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre" elnevezésű projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése,
továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

KEF

Szolgáltatási
megállapodás

Civil Planning Trade Mérnöki
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

Pannon Geodézia Földmérési és
Térképészeti Kft.

vállalkozási szerződés

Vállalkozási keretszerződés KEHOP projektekhez kapcsolódó geodéziai és értékbecslői feladatok ellátására Közép-és
Nyugat-Magyarországon

2018.11.21

2018.11.26

keretösszeg kimerülése, de legkésőbb 2020.
12.31.

7 300 000

MEGBÍZÁSI
KERETSZERZŐDÉS

IKVA KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-0000 azonosítójú projekt keretében megvalósuló szakrendszer alkalmazás
üzemeltetési feladatrendszerének komplex ellátása vonatkozásban közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolítása,
és kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás nyújtása

2018.11.21

2018.11.21

szerződés 4. pontja

21 000 000

Duna-Weser Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

megbízási szerződés

Szakmai nap keretében megrendezésre kerülő kiránduláshoz szüksége közlekedési eszköz és ellátás biztosítása az NFP
Nonprofit Kft. Részére

2018.11.28

2018.11.28

2018.12.07

1 573 080

P-Mont Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

2018.12.10

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3700000

P-Mont Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

2018.12.10

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3700000

P-Mont Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

2018.12.10

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3700000

P-Mont Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

2018.12.10

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

3700000

HUMÁN FAKTOR Kft.

megbízási szerződés

2018.12.11

2018.12.13

2018.12.15

2 700 000

Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.

Gépjármű üzemeltetési szolgáltatás nyújtása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) által az NFP
Nonprofit Kft. részére

KEHOP-5.3.1-17-2017-00010

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „KONDENZÁCIÓS KAZÁN TELEPÍTÉSE AZ EVAT ZRT. MALOMÁROK
UTCAI FŰTŐMŰVÉBE” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA KERETÉBEN
MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „KEHOP-5.3.2-17-2017-00004” AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „SZEGED, ÉSZAKI-VÁROSI HŐKÖRZET GEOTERMIKUS
HŐELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN NYÚJTANDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSA „KEHOP-5.3.2-17-2017-00007” AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „SZEGED, RÓKUSI HŐKÖRZET
GEOTERMIKUS HŐELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN NYÚJTANDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KEHOP-5.3.2-17-2017-00006” AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „SZEGED, ODESSZAI HŐKÖRZET
GEOTERMIKUS HŐELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN NYÚJTANDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KEHOP-5.3.2-17-2017-00005” AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „SZEGED, FELSŐVÁROSI HŐKÖRZET
GEOTERMIKUS HŐELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN NYÚJTANDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
Megbízási szerződés az NFP Nonprofit Kft. vezető beosztású, vagy az általuk kijelölt munkavállalói részére személyi-, és
szervezeti hatékonyság fejlesztő, szervezeti együttműködést elősegítő, legalább 25 órás képzés megtartása tárgyban

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

Főnix Hotel Szállodaüzemeltető Kft.

megbízási szerződés

NFP Nonprofit Kft. vezető beosztású munkavállalói részére személyi-, és szervezeti hatékonyság fejlesztő, szervezeti
együttműködést elősegítő, legalább 25 órás képzés megtartásához szállás és étkezési szolgáltatás

Viköti Mérnök Iroda Kft.

vállalkozási
keretszerződés

Protopmail Zrt.

vállalkozási szerződés

BNP Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2018.12.12

2018.12.13

2018.12.15

861 250

Vállalkozási keretszerződés KEHOP projektekhez kapcsolódó geodéziai és értékbecslői feladatok ellátására KeletMagyarországon

2018.12.18

2018.12.18

keretösszeg kimerülése, de legkésőbb 2020.
12.31.

7 300 000

HR költségkezelő rendszer bevezetése, telepítése, üzemeltetése

2018.12.19

2019.01.01

2020.12.31., de határozatlan idejűvé alakul a
felek eltérő rendelkezése hiányában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KEHOP-5.3.1-17-2017-00011 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „VÁROSGONDOZÁSI ZRT. GYÖNGYÖS,
OLIMPIAI ÚTI KAZÁNHÁZÁBA KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK TELEPÍTÉSE” TÁRGYÚ PROJEKT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI
MUNKÁIRA VONATKOZÓ MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

2018.12.21

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

740000

adásvételi szerződés

bútor vásárlás

2019.01.03

2019.01.03

2019.01.31

4 110 664

NISZ Zrt.

szolgáltatási szerződés

WEBOLDAL-Hitelesítő tanusítvány szolgáltatás igénybevétele

2019.01.03

2019.01.03

weboldal-hitelesítő tanusítványok kiadásának
napjától számított 2 éves időtartamig

51 834

NISZ Zrt.

előfizetői szerződés

titkosító tanusitvány igénybevétele

2019.01.03

2019.01.03

2019.01.08

9.5 pont szerint

Szerződés IV. pontjában rögzítettek szerint

2019.01.10

2019.01.01

határozatlan

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 azonosítószámú „Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
fejlesztése Szegeden” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer
kialakításához szükséges eszközbeszerzés műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás

2019.01.11

Mindkét fél általi aláírás.

Teljesítéskor vége az V. pontban foglaltak
figyelembe vételével.

2340000

bevezetési díj: 800 000 Ft
szoftver bérleti díj: 74 000 Ft/hó

Civil Planning Trade Mérnöki
Tanácsadó Kft.
Hungária Med-M Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

KEHOP-5.3.2-17-2017-00011

KEHOP-5.3.1-17-2017-00009
KEHOP-5.3.2-17-2017-00010

megbízási szerződés

ÖKO-Mátrix Környezetgazdálkodási
Tervező és Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 azonosító számú „Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és
a távhő rendszer korszerűsítése Kecskeméten" tárgyú projekt tervezeési és kivitelezési munkáira vonatkozó, valamint a
egészségügyi szolgáltatás - foglalkozás-egészségügyi alapellátás és egyéb járulékos szolgáltatások biztosítása
(üzemorvos)

17 278

14 910 000 Ft

NEXON Kft.

szolgáltatási szerződés

humán-,bér-,tb ügyviteli rendszer biztosítása bérleti konstrukcióban

2019.01.15

2019.01.01

2020.12.31., de határozatlan idejűvé alakul a
felek eltérő rendelkezése hiányában

Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF)

használati megállapodás

5 db kulcsos autó használatának biztosítása az NFP részére 2018.08.08. és 2018.09.18. közötti időszakra vonatkozóan

2019.01.30

2018.08.08

szerződés 4.1

1 805 868
15 500 Ft/fő
15 000 Ft/fő
30 500 Ft/fő

Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ

Eubility Group Kft.

szolgáltatási szerződés

vállalkozási szerződés

komplex nőgyógyászati rákszűrés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00030

2019.02.08

2019.02.08

2019.06.30

2019.02.13

2019.02.13

VI. pont

14 290 000 Ft

2019.03.19

KSZF IX. 9.5. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

13 450 000 Ft

2019.03.19

KSZF IX. 9.5. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

5 998 000 Ft

Vállalkozási keretszerződés Komárom település lakossági és ipari szennyvízkapacitásának bővítése KEHOP 2. valamint
hazai és saját forrás terhére történő komplex előkészítési feladatok ellátására

2019.03.20

szerződés 5.14. pont

szerződés 4. pont

13 900 000 Ft

14 hónap

6 360 000 Ft

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS "A KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 AZONOSÍTÓSZÁMÚ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER
FEJLSZTÉSE VÁRPALOTA TERÜLETÉN, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre" elnevezésű projekt keretében a Megvalósíthatósági TAnulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése,
továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelezkésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyában

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT
MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

RexTerra Építőipari Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005

Civil Planning Trade Mérnöki
Tanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00013

Adam Lee Miller Kft.

Vállalkozási
keretszerződés

MULTICOORD Gazdasági
Szolgáltató Kereskedelmi Betéti
Társaság

Vállalkozási szerződés

n.r.

Integrált ügyviteli rendszer beszerzése bérleti konstrukcióban az NFP Nonprofit Kft. részére 14 hónap határozott
időtartamra

2019.03.22

Tectonic Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00024

KEHOP-5.3.1-17-2017-00024 azonosítószámú „Makó város Távhőrendszerének rekonstrukciója" tárgyú projekt
tervezési és építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.

2019.03.27

KSZF 9.5. pont

KSZF IV. pont.

11 500 000 Ft

PALLÉR TRIÁSZ Kft.

Megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00028

„Megbízási szerződés a „KEHOP-5.3.1-17-2017-00028 azonosítószámú „Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése
Nyíregyházán” tárgyú projekt tervezési és építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására”

2019.03.28

KSZF 9.4. pont

KSZF IV. pont.

6 250 000 Ft

CENTER COMPUTER Kft.

bérleti és üzemeltetési
szerződés

n.r.

fénymásolók bérlete, üzemeltetése, karbantartása

2019.04.04

2019.04.04

2020.04.04

9 561 200 Ft

Keretszerződés vállalati kultúra kialakítására és fenntartására irányuló képzések megtartására az NFP Nonprofit Kft.
vezető beosztású munkavállalói részére 24 hónapra

2019.04.08

2019.04.08

hatálybalépéstől 24 hónap

10 800 000 Ft

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-5.3.1-17-2017-00013 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „HAJDÚNÁNÁS TÁVHŐRENDSZERÉNEK
REKONSTRUKCIÓJA” TÁRGYÚ PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

2019.04.01

HUMÁN FAKTOR Kft.

megbízási keretszerződés

Adam Lee Miller Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2016-00098

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00098 azonosítószámú „Kenézlő központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2019.04.09

5.14. pont

4. pont

13 490 000 Ft

Forus Partner Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00030

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 azonosítószámú "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"
elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges
eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában

2019.04.24

Szerződés VIII.8. pont

Szerződés V. pontjában rögzítettek szerint

5 500 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában
helyszíni informatikai üzemeltetési és támogatási szolgáltatás ellátása alkalmazás szolgáltatás keretében (SZOLG12)
keretében

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

2019.04.25

2019.01.01

2019.12.31

14 966 678 Ft

2019.05.02

Szerződés IX.9.8. pont

Szerződés IV. pontjában rögzítettek szerint

10 750 000 Ft

NISZ Zrt.

egyedi szolgáltatási
megállapodás

Civil Planning Trade Mérnöki
Tanácsadó Kft.

megbízási szerződés

ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek
(6 db hulladékgazdálkodási projekt: Dömsöd, Kecskemét, Kelet-Nógrád, Sárvár, Siófok, Székesfehérvár) tárgyában
szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

2019.05.08

Szerződés aláírásakor lép hatályba

Szerződés XII. pont

Szerződés III. pont

ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek
(5 dbszennyvíz gazdálkodási projekt: Göd, Békésszentandrás, Sátoraljaújhely, Mezőberény, Szerencs) tárgyában
szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes
körű lebonyolítására

2019.05.08

Szerződés aláírásakor lép hatályba

Szerződés XII. pont

Szerződés III. pont

ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek
(4 dbszennyvíz gazdálkodási projekt: Cegléd, Dévaványa, Gétye, Zalabaksa) tárgyában szükségessé váló, az ajánlattételi
felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására

2019.05.08

Szerződés aláírásakor lép hatályba

Szerződés XII. pont

Szerződés III. pont

CEU Tender Kft. És CEU Tender
Consulting Kft.

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek
(6 db hulladekgazdálkodási projekt: Abaúj-Zemplén, Cegléd, Miskolc, Monor, Mórahalom) tárgyában szükségessé váló,
az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására

2019.05.10

Szerződés aláírásakor lép hatályba

Szerződés XII. pont

Szerződés III. pont

2019.05.17

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban
a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és
abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Megbízó
Megbízottat írásban értesítette és Megbízott ezen értesítést
átvette.

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 450 000 Ft

2019.05.21

KSZF 9.4. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 750 000 Ft

2019.05.28

KSZF 9.5. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

11 540 000 Ft

2019.05.30

KSZF 9.4. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

6 990 000 Ft

2019.05.30

KSZF 9.4. pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 890 000 Ft

2019.06.20

9.5 pont szerint

IV. pont szerint

14 200 000 Ft

2019.06.27

9.5 pont szerint

IV. pont szerint

6 300 000 Ft

2019.07.02

9.8 pont szerint

IV. pont szerint

14 800 000 Ft

n.r.

KEHOP-5.3.1-17-2017-00005

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 azonosítószámú „A budaörsi távhőrendszer energetikai
korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása során nyújtandó műszaki ellenőri tevékenység ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KOMÁROM TELEPÜLÉS LAKOSSÁGI ÉS IPARI SZENNYVÍZKAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE”
ELNEVEZÉSŰ, KEHOP 2. VALAMINT HAZAI ÉS SAJÁT FORRÁS TERHÉRE TÖRTÉNŐ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSÁRA

ISTER Mérnökiroda Kft.

MG Idea Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00004

Septaria Mérnökiroda Kft.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00014

Forus Partner Kft.

KEHOP-3.1.1-17-2018-00001

Forus Partner Kft.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FEJLESZTÉSE SZEGEDEN” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.1.217-2018-00004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BERUHÁZÁSOK
ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉSZAK-BALATONI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS
ELŐKEZELŐ RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC
SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ RENDSZER MEGÚJÍTÁSA ÉS KIBŐVÍTÉSE GÖDÖN” ELNEVEZÉSŰ
KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
BERUHÁZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK ELTÉRÍTÉSE A HULLADÉKLERAKÓKTÓL GÖDÖN”
ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BERUHÁZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA

Septaria Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2019-00032

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS "A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
TELJES TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ
RENDSZERRE” ELNEVEZÉSŰ KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV
FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSÁRA

Tectonic Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00026

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS "A KEHOP-5.3.1-17-2017-00026 AZONOSÍTÓSZÁMÚ DEBRECEN WESSELÉNYI UTCAI ÉS CSAPÓ
UTCAI LAKÓTELEPEK TÁVHŐRENDSZERÉNEK PRIMER OLDLAI REKONSTRUKCIÓJA" TÁRGYÚ PROJEKT KIVITELEZÉSI
MUNKÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VITUKI Hungary Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-5.3.2-17-2017-00008 AZONOSÍTÓSZÁMÚ GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS
KISKUNHALASON ÉS ZSANÁN TÁRGYÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN EGY TERMELŐ ÉS EGY VISSZASAJTOLÓ KÚT LÉTESÍTÉSE, ÉS
A KAPCSOLÓDÓ GEOTERMIKUS FŰTÉSI RENDSZER TERVEZÉSE, KIVITELEZÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
TÁRGYÚ PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

4Sales Systems Üzleti
Rendszerfejlesztő és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
KÜRT Információbiztonsági és
Adatmentő "zártkörű"
Részvénytársaság
STRATIS Vezetői és Informatikai
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vialto Consulting Korlátolt
Felelősségű Társaság
VIR Vezetői Információs
Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

vállalkozási szerződés

KEOP-1.4.0/12-2013-0001
KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002

„Egyedi szerződés keretében közbeszerzési eljárás során elvégzendő bíráló bizottsági tagság és minőségbiztosítási
szakértői tevékenység ellátása a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú, „Országos Közhiteles Víziközmű
Kataszter”, valamint a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú, Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis”
elnevezésű projekt keretében”

2019.07.02

2019.07.02

2020.03.31

67 710 300 Ft

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosító számú "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció
összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2019.07.15

V.2. pont

Szerződés V.1. pontja szerint

14 200 000 Ft

2019.07.17

KSZF 9.5. pontja szerint

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

10 850 000 Ft

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

AQUA DUPLEX Mérnökiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00029

Megbízási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék
kezelő rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú projekt
keretében FIDIC Sárga könyv feltételei szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri
tevékenység ellátására

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Korlátolt
Felelősségű Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00030

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 azonosítószámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt keretében a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció összeállítása,
továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban

2019.07.30

IX. pont záró rendelkezése szerint

VII.1.pont szerint

8 200 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Korlátolt
Felelősségű Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2019-00032

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 "A Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-AbaújZemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

2019.07.30

5.14pont

Szerződés 4.1.pont szerint

14 200 000 Ft

EUROUT Mérnöki Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

2019.07.30

9.5pont

Szerződés IV. pont szerint

10 900 000 Ft

P-Mont Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.2-17-2017-00013

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-5.3.2-17-2017-00013 AZONOSÍTÓSZÁMÚ Helyi hőigény kielégítése megújuló
energiaforrással Tótkomlós településen" TÁRGYÚ PROJEKT tervezeési és KIVITELEZÉSI munkáihoz kapcsolódó"
MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKAINAK ELLÁTÁSÁRA

2019.08.05

9.6 pont szerint

Szerződés IV. pont szerint

14 900 000 Ft

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Megbízási szerződés a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027
azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv feltételei szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2019.08.08

9.5pont

Szerződés IV. pont szerint

11 680 000 Ft

BNP Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-5.3.1-17-2017-00023

Megbízási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00023 azonosítószámú "A körmendi Batthyány-kastélyegyüttes
távhőszolgáltatásba kapcsolása" tárgyú projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására

2019.08.12

Különös feltételek III. pontja szerint, különös feltételek 9.4.
pontja

Különös feltételek IV. pont

6 250 000 Ft

OPUS Kft.

vállalkozási szerződés

Irodatakarítási szolgáltatás beszerzése egy év határozott időtartamra

2019.08.15

2019.08.15

2020.08.15

12 238 248 Ft

vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány, és
költséghaszon-elemzés készítés elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási
szolgáltatás nyújtása tárgyban

2019.08.23

XI. 1. pont

V. pont

14 400 000 Ft

2019.08.28

XIV.9. pont szerint

IV. pont szerint

64 152 403 Ft

2019.08.28

XIV.9. pont szerint

IV. pont szerint

84 847 368 Ft

2019.08.28

XIV.9. pont szerint

IV. pont szerint

91 880 632 Ft

TRENECON Tanácsadó és Tervező
Kft.

IMPERIAL TENDER Kft.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Juharos Ügyvédi Iroda
Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

Csengőd, Délpesti Szennyvíztisztító Telep, Budapest teljes körű csatornázásának biztosítása tárgyában közbeszerzési és
beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása

megbízási szerződés

megbízási szerződés

„Ész-Ker” Zrt.

megbízási szerződés

Septaria Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

RexTerra Építőipari Kft.

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

vállalkozási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” ” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Búcsúszentlászló, Zalaszentgrót, Budapesti Központi Szennyvíztisztíó Telep, Budapest XVII. Kerület tárgyában
közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása
Pilisborosjenő, Hedrehely, Zsámbéki medence, Nagyszentjános tárgyában közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes
körű lebonyolítása
KEHOP-3.2.1-15-2017-00024

Megbízási szerződés „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló eszközbeszerzések műszaki szakértői tevékenységének ellátására

2019.10.29

9.4 pont szerint

eredeti szerződés ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV.
pont szerint

13 845 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt keretéen tervezés és kivitelezésre irányuló
közbeszerzési műszaki dokumentáció összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási
szolgáltatás nyújtása tárgyában.

2019.10.30

V./2. pont szerint

V./1. pont szerint

10 500 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

Vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

10 480 000 Ft

Eubility Group Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2-17-2019-00007

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítószámú „Budakalász Város Önkormányzatának
pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű projekt keretében szükséges
eszközbeszerzés műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás nyújtása

2019.11.04

VIII.8. pont szerint

V.1. pont szerint

9 620 000 Ft

Adept Enviro Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.1.2-17-2018-00005

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 azonosítószámú a biológiailag lebomló hulladék
eltérítése a hulladéklerakóktól" (Oroszlány) elnevezésű projekt megvalósulásához szükséges eszközbeszerzés műszaki
specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állása

2019.11.08

VIII.8. pont szerint

V./1. pont szerint

6 010 000 Ft

TECHNOPLUS Környezetvédelmi
Technológia Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosítószámú "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre" elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához
szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai rendelkezésre állás tárgyában

2019.11.11

V./1. pont szerint

V./1. pont szerint

11 000 000 Ft

NOX-SALLUTiON Konzorcium (NOX
Beruházó és Fővállalkozó Zrt.;
Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. )

vállalkozási szerződés

A tervezett büntetés-végrehajtási intézetek elmaradásával érintett települések szennyvíztisztításának fejlesztése
elnevezésű projektek komplex előkészítési feladatainak ellátása

2019.11.20

5.14 pont szerint

KSZF 4.1 pont szerint

14 000 000 Ft

BQ Mérnöki Iroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

Megbízási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt keretében FIDIC sárga Könyv feltételei szerint
megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátására

2019.11.28

KSZF IX. 9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

7 600 000 Ft

Adam Lee Miller Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00144

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 azonosító számú "Sátoraljaújhely központú agglomeráció
szennyvízelvezetése és -tisztítása" elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatainak ellátására

2020.01.10

5.28 pont szerint

5.7 pont szerint

13 750 000 Ft

AQUA DUPLEX Mérnökiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

Megbízási szerződés "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék
és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási
beruházások eszközbeszerzési műszaki szakértői tevékenységek ellátása

2020.01.16

KSZF X. pont 9.4. pontja szerint

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 000 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Korlátolt
Felelősségű Társaság

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú "A hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt megvalósulásához szükséges
eszközbeszerzés műszaki specifikációjának összeállítása és szaknai rendelkezésre állása

2020.01.23

VIII/8. pont szerint

V./1. pont szerint

11 730 000 Ft

NOX-SALLUTION Konzorcium (NOX
Beruházó és Fővállalkozó Zrt.;
Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. )

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2

Megbízási szerződés a "Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) elnevezésű projekt komplex
előkészítési feladatok ellátás" elnevezésű KEHOP 2.2.2. azonosítószámú projekt keretében megvalósuló komplex
előkészítési feladatainak ellátására

2020.01.30

5.28. pont szerint

5.7 pont szerint

13 700 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.5-16-2017-00001

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú („Budapest Főváros víztermelő kútjainak
fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése") projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon elemzés készítésére, valamint kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzései eljárás III., IV. és V. köteteinek
összeállítására vonatkozó feladatok ellátására

2020.01.30

10.1 pont szerint

3. pont

13 900 000 Ft

AQUA DUPLEX Mérnökiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028

Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00028
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási beruházások eszközbeszerzési műszaki szakértői
tevékenységek ellátása

2020.02.12

KSZF IX. 9.4.pont

KSZF IV. pont

9 828 333 Ft

Adam Lee Miller Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00137

Vállalkozási szerződés a KEHOP-222-15-2019-00137 azonosító számú "Békésszentandrás szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatok ellátására"

2020.02.19

5.28. pont szerint

5.7 pont szerint

13 500 000 Ft

Adam Lee Miller Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00141

Vállalkozási szerződés a KEHOP-222-15-2019-00141 azonosító számú "Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése"
elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatainak ellátására

2020.02.19

5.28. pont szerint

5.7 pont szerint

12 900 000 Ft

NOX-SALLUTION KONZORCIUM
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00143

Vállalkozási szerződés a KEHOP-222-15-2019-00143 azonosító számú "Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése"
elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatainak ellátására

2020.02.20

5.28. pont szerint

5.7 pont szerint

13 490 000 Ft

4iG Nyrt., ESH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Kft,
egyedi szerződés
Sagemcom Magyarországi
Elektronikai Kft., IMG Solution Kft.

n.r.

A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projekt megvalósításához
kapcsolódó fejlesztesi tanácsadás" tárgyú közppontosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás alapján - 1. sz.
mellékletben foglalt szolgáltatások

2020.03.02

2020.03.02

2022.03.02

1 162 926 605 Ft

Adam Lee Miller Kft.

vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés "Komáromi Ipari Park viziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről"
elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatainak ellátására

2020.03.24

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

13 790 000 Ft

Adam Lee Miller Kft.

vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2. prioritás keretében az NFP feladatkörébe sorolt projektek megvalósíthatósági
tanulmányainak és költséghaszon elemzések, valamint műszaki kötetek felülvizsgálatára esetleges javítására

2020.03.27

5.41. pont

4.1 pont szerint

14 390 000 Ft

ISTER Mérnökiroda Kft.

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00150

Megbízási szerződés a "Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) elnevezésű, KEHOP 2.2.2-15-201900150 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység allátására

2020.04.08

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 190 000 Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

Megbízási szerződés a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves Megye egyes térségeiben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026
azonosítószámú projekt keretében Fidic sárga könyv szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki
ellenőri tevékenység ellátására

2020.05.12

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

12 500 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Korlátolt
Felelősségű Társaság

megbízási szerződés

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti HUlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében a kommunális, szilárd hulladék
gazdálkodési rendszer kialakításához szükséges eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása és szakmai
rendelekzésre állás tárgyában

2017.06.09

2017.06.09

V./1. pont

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

Megbízási szerződés a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves Megye egyes térségeiben, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026
azonosítószámú projekt keretében Fidic sárga könyv szerint megvalósuló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki
szakértői tevékenység ellátására

2020.05.18

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 930 000 Ft

GEMENC BAU TOLNA Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
vállalkozási szerződés
Társaság

KEHOP-2.2.2-15-2019-00142

Vállalkozási szerződés a "Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése elnevezésű KEHOP 2.2.2-15-201900142 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.19

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 300 000 Ft

Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
vállalkozási szerződés
Kft.

KEHOP-2.2.2-15-2019-00147

Vállalkozási szerződés a "Zalaszentgrót központú agglomereáció szennyvízelvezetése és -tisztítása elnevezésű KEHOP
2.2.2-15-2019-00147 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 370 000 Ft

Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
vállalkozási szerződés
Kft.

KEHOP-2.2.2

Vállalkozási szerződés a "Göd-Nevelek szennyvízelvezetése elnevezésű projekt komplex előkészítési feladatok ellátása"
elnevezésű KEHOP 2.2.2 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 390 000 Ft

Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
vállalkozási szerződés
Kft.

KEHOP-2.2.2-15-2019-00146

Vállalkozási szerződés a "Csengőd agglomereáció szennyvízkezelésének fejlesztése elnevezésű KEHOP 2.2.2-15-201900146 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 300 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

n.r.

Vállalkozási szerződés a "gödi iparo-innovációs fejlesztési terület" viziközmű fejlesztés komplex előkészítési
feladatainak ellátására"

2020.05.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 330 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

KEHOP 2.1.3-15-2019-00088

Vállalkozási szerződés a "Gétye település ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése elnevezésű KEHOP 2.1.315-2019-00088 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 300 000 Ft

PureAqua Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2019-00089

Vállalkozási szerződés a "Zalabaksa és térsége ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése elnevezésű KEHOP
2.1.3-15-2019-00089 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.21

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 100 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2019-00090

Vállalkozási szerződés a "Herdehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség- javító programja elnevezésű KEHOP
2.1.3-15-2019-00090 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.28

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 300 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.1.3-15-2019-00091

Vállalkozási szerződés a "Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása elnevezésű KEHOP 2.1.3-15-2019-00091
azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.05.28

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 300 000 Ft

VITUKI Hungary Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-0129

Vállalkozási szerződés a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 11. (ÉMO 11) elnevezésű
KEHOP 2.2.2-15-2017-00129 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak
ellátására"

2020.06.09

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 100 000 Ft

VITUKI Hungary Kft.

vállalkozási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2017-0125

Vállalkozási szerződés a "Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű KEHOP 2.2.2-15-201700125 azonosító számú projekt keretében megvalósuló komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.06.09

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 200 000 Ft

Sallution Tanácsadó és Szolgáltató
vállalkozási szerződés
Kft.

n.r.

Vállalkozási szerződés a "tatabányai ipari-innovációs fejlesztési terület" viziközmű fejlesztése komplex előkászítési
feladatainak ellátására"

2020.06.19

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

14 100 000 Ft

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

n.r.

Vállalkozási szerződés a "Szikszó és térsége víziközmű-hálózat fejlesztése" komplex előkészítési feladatainak ellátására"

2020.06.19

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

13 900 000 Ft

2020.06.25

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 400 000 Ft

2020.06.25

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 540 000 Ft

2020.07.02

KSZF. IX.9.5.pont

ÁSZF 21-26. pont.; KSZF IV. pont

14 450 000 Ft

14 100 000 Ft

ENVECON Környezetvédelmi És
Projekttervező Kft.

HOJSZA '99 Kft.

Vállalkozási szerződés

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009

10 480 000 Ft

M-I Műszaki Ellenőr Konzorcium

megbízási szerződés

n.r.

Megbízási szerződés a "Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről",
valamint "Komárom Város ivóvízellátásának bővítése" elnevezésű projektke keretében műszaki ellenőri tevékenység
ellátására

KÖVITE-ISTER ME konzorcium

megbízási szerződés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00137,
KEHOP-2.2.2-15-2019-00141,
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143

Megbízási szerződés "a KEHOP-2.2.2-15-2019-00137 azonosító számú "Békésszentandrási szennyvízisztító telep
bővítése és korszerűsítése" és a KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 azonosítószámú "Dévaványai szennvíztisztító telep
fejlesztése" és a KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 azonosítószámú "Mezőberény szennvíztisztító telep fejlesztése"
projektek keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

KIBBAU-ISTER ME konzorcium

megbízási szerződés

Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.2 azonosító számú Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése ésKEHOP-2.2.2, KEHOP-2.2.-15-2016-00098 tisztitása és KEHOP-2.2.2-15-2016-00098 azonosítószámú "Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése" elnevezésű projektek keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

VITUKI Hungary Kft.

vállalkozási szerződés

n.r.

Vállalkozási szerződés "Iváncsa Ipari Park" ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés komplex előkészítési feladatainak
ellátására

2020.07.20

5.28. pont szerint

4.1 pont szerint

OPUS Kft.

vállalkozási szerződés

n.r.

Irodatakarítási szolgáltatás beszerzése egy év határozott időtartamra

2020.08.25

2020.08.25

2021.08.25

Vállalkozási szerződés a „Kezézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" projekt keretében
a komplex előkészítési feladatok ellátására

2020.09.15

2020.09.15

43791

49 998 000 Ft

"A 2014-2020 prohgramozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztésu projektek
megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás" tárgyában

2020.10.09

2020.10.09

2021.10.09

32 466 000 Ft

HUNPLAN Szennyvíztechnológiai és
Környezetvédelmi Mérnöki Iroda
Kft.

Vállalkozási szerződés

4iG Nyrt., ESH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Kft,
egyedi szerződés
Sagemcom Magyarországi
Elektronikai Kft., IMG Solution Kft.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00098

n.r.

10.3. pont szerinti egységdíjak alapján

