
Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)
Besorolás (legördülő lista)

Eljárásrend 
(uniós, nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény nélküli, 
stb.)

Megjegyzés/Módosítás indokolása

1.

„Keretmegállapodás 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"

A KEHOP terhére megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint 
ivóvízminőség-javító projektek megvalósításához, fenntartahatóságához, 
üzembe helyezéséhez szükséges szakértői feladatok ellátása, különösen: 

vagyonértékelési szakvélemény elkészítése és víziközművagyon-leltár 
összeállítása

Szolgáltatás uniós
a Kbt. 104.§ szerinti, több ajánlattevővel 

kötendő keretmegállapodás megkötésére 
irányuló eljárás

2.
Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis kialakítására és a rendszer 

moduljainak kifejlesztésére” 

A vállalkozási szerződés megkötésére irányuló eljárás tárgya egy országos szintű 
IKVA  kialakítása,a rendszer moduljainak kifejlesztése. A kialakítandó rendszer 

célja, h. a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcs. a víziközmű-
szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás 

felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatok, információk 
felhasználásával egy integrált működtetési és informatikai rendszer jöjjön létre. 

A rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére és 
víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelk.re 
központilag a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és 
ellenőrzési hatósági feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések 

finanszírozás-tervezési, rendszerszintű szervezési feladatokhoz.

Szolgáltatás uniós nyílt

3.

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

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

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

4.
„Megbízási szerződés a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” tárgyban
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására”

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

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

5.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Csanádapáca Község, Lőkösháza Község és Kevermes Nagyközség komplex 
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (DKMO4)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

6.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Bonyhád Város, Balatonalmádi Város, Csopak Község, Felsőörs Község, Lovas 
Község, Paloznak Község, Bakonykoppány Község, Bakonyszücs Község, Béb Község, Berhida Város, 
Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz Község, Devecser Város komplex tervezési feladatainak 

ellátására vonatkozóan” (ÉKDU4)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

7.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Csabrendek Nagyközség, Répcelak Város, Nyergesújfalu Város, Lábatlan Város, 
Bajót Község, Bezenye Község, Dunakiliti Község, Dunasziget Község, Feketeerdő Község, Rajka Község 

komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉKDU5)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

8.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

 „Vállalkozási szerződés Bicske Város, Csabdi Község, Mány Község, Csákvár Város, Lovasberény 
Község, Alcsútdoboz Település, Felcsút Község, Szár Község, Tabajd Község és Újbarok Község komplex 

tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉKDU6)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás
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9.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Gávavencsellő Nagyközség, Jánd Község, Vásárosnamény Város, Aranyosapáti 
Község, Mándok Város, Cigánd Város, Tiszakarád Község, Beszterec Község, Tiszatelek Község és 

Újdombrád Község komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉKMO2)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

10.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Prügy Község és Taktakenéz Község, Edelény Város, Bogács Község, Becske 
Község, Bercel Község, Galgaguta Község, Legénd Község, Nógrádkövesd Község, Nógrádsáp Község, 

Szécsénke Község komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉMO6)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

11.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Kartal Nagyközség, Verseg Község, Boldog Község, Heréd Község, 
Bátonyterenye Város, Salgótarján Megyei Jogú Város, Fót Város, Telki Község, Kerekharaszt Község, 

Jobbágyi Község,  Szurdokpüspöki Község, Szarvasgede Község, Ecseg Község, Csécse Község komplex 
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉMO7)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

12.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Eger város komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (ÉMO8)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

13.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Gyöngyös és térsége komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” 
(ÉMO9)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

14.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Solt Város, Cserkeszőlő Község, Heves Város, Tiszabő Község komplex tervezési 
feladatainak ellátására vonatkozóan” (KKMO7)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

15.

„Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése komplex 
tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (NYDDU3)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás



16.

 „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek 
előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

–
3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú eljárás 2. 

részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Duka Község, Jánosháza Város, Karakó Község, Kemenespálfa Község, 
Kissomlyó Község, Nemeskeresztúr Község, Egyházashollós Község, Magyarszecsőd Község, 

Molnaszecsőd Község, Lenti Város, Rédics Község, Belsősárd Község, Külsősárd Község, Resznek 
Község, Pórszombat Község, Szilvágy Község és Zalalövő Város komplex tervezési feladatainak 

ellátására vonatkozóan” (NYDDU4)

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja 
szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési 

feladatok ellátására - 3. részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft 
összköltség felett" tárgyú eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti verseny újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

17.

13. „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti 
víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok 

ellátására”
–

3. rész: részben előkészített víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett tárgyú 
eljárás 2. részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos 

eljárásban 
–

„Vállalkozási szerződés Ivánc Község, Nádasd Község, Katafa Község, Bozzai Község, 
Kenéz Község, Pecöl Község, Megyehíd Község, Szombathely Megyei Jogú Város, 
Babócsa Község, Bélavár Község, Bolhó Község, Csokonyavisonta Község, Darány 

Község, Drávagárdony Község, Drávatamási Község, Heresznye Község,  Istvándi Község 
Önkormányzata, Kastélyosdombó Község, Kálmáncsa Község, Komlósd Község, 

Péterhida Község, Rinyaújlak Község, Somogyaracs Község, Szulok Község, Vízvár 
Község, Villány Város, Bük Város, Vasszilvágy Község, Acsád Község,  Meszlen Község, 

Vát Község komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan” (NYDDU6)  

A "Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) 
pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó 
komplex tervezési feladatok ellátására - 3. részben előkészített 

víziközmű projektek 1 milliárd Ft összköltség felett" tárgyú eljárás 2. 
részében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 
újranyitásos eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási 

szerződés keretében komplex tervezési feladatok ellátása.

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

18. Laptop beszerzés A Társaság munkavállalói részére laptop beszerzése Árubeszerzés nemzeti keretmegállapodásos eljárás 2. részének 
lefolytatása (megrendelés) központi beszerzőtől (KEF) történő megrendelés

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

Szolgáltatás nemzeti keretmegállapodásos eljárás 2. részének 
lefolytatása (megrendelés) központi beszerzőtől (KEF) történő megrendelés

20. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése A Társaság által használt gépjárművekhez üzemanyag beszerzése. Árubeszerzés nemzeti keretmegállapodásos eljárás 2. részének 
lefolytatása (megrendelés) központi beszerzőtől (KEF) történő megrendelés

21.

"Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében 
Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint”  (ÉKMO1 B)
 (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 

megvalósítandó beruházások megvalósítására a északkelet-magyarországi térségben” tárgyú 
keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt 
keretében Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes 

településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint” (ÉKMO1 B)

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

22.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt keretében Tiszadada, 
Konyár, Tiszacsege, valamint Fehérgyarmat településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
(ÉKMO 4)

(Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására a északkelet-magyarországi térségben” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)
(ÉKDU4)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt 
keretében Tiszadada, Konyár, Tiszacsege, valamint Fehérgyarmat településeken 

megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

(ÉKMO 4)

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

23.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-
Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKMO 5)

(Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására a északkelet-magyarországi térségben” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 
keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű 

fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
(ÉKMO 5)

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás



24.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében, 
Pétervására, Recsk, Bugyi, Csömör településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat 

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO 1) 

(Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására a észak-magyarországi térségben” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt 
keretében, Pétervására, Recsk, Bugyi, Csömör településeken megvalósítandó 

szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” (ÉMO 1) 

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

25.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében, Ózd 
településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak 

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO 10);
 (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 

megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben” tárgyú 
keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosítószámú projekt 
keretében, Ózd településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (ÉMO 10);

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

26.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú projekt keretében, Kaposvár 
megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU5

(Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú projekt 
keretében, Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

(NYDDU

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

27.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt keretében, Hegyfalú 
településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak 

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU 7)

 (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására az nyugat- és dél-dunántúli” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt 
keretében, Hegyfalú településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (NYDDU 7)

építés uniós 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

28.

„Megbízási szerződés a(z) Baranya és Tolna megyét érintő ivóvízminőség- javító programok, illetve
szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

29.

„Megbízási szerződés a(z) Békés- Bács- Csongrád- Hajdú- JNSZ megyéket érintő ivóvízminőség- javító
programok, illetve szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

30.
 „Megbízási szerződés a(z) DKMO (Dél-kelet Mo.) rövidítésű ivóvízminőség- javító programok 

megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

31.
 „Megbízási szerződés a(z) ÉKDU (Észak- és közép-dunántúl) rövidítésű ivóvízminőség- javító 

programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési 
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

32.
 „Megbízási szerződés a(z) ÉKMO (Észak-kelet Mo.) rövidítésű ivóvízminőség- javító programok 

megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

33.
„Megbízási szerződés a(z) ÉMO1 (Észak Mo. 1- es csomag) rövidítésű ivóvízminőség- javító programok 
megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

34.

„Megbízási szerződés a(z) Fejér megyét érintő ivóvízminőség- javító programok, illetve 
szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és 
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

35.

„Megbízási szerződés a(z) Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Pest megyéket érintő 
ivóvízminőség- javító programok, illetve szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé 

váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

36.
„Megbízási szerződés a(z) KKMO (Közép és Kelet Mo.) rövidítésű ivóvízminőség- javító programok 

megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

37.
„Megbízási szerződés a(z) NYDDU1 (Nyugat- és Dél- Dunántúl 1- es csomag) rövidítésű ivóvízminőség- 
javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési 

eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

38.
„Megbízási szerződés a(z) NYDDU2 (Nyugat- és Dél- Dunántúl 2- es csomag) rövidítésű ivóvízminőség- 
javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési 
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás



39.
„Megbízási szerződés a(z) NYDDU3 (Nyugat- és Dél- Dunántúl 3- as csomag) rövidítésű ivóvízminőség- 
javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési 
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

40.

„Megbízási szerződés a(z) Somogy megyét érintő ivóvízminőség- javító programok, illetve 
szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és 
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

41.

„Megbízási szerződés a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megyéket érintő 
ivóvízminőség- javító programok, illetve szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban szükségessé 

váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

42.
„Megbízási szerződés a(z) Vas és Zala megyéket érintő ivóvízminőség- javító programok megvalósítása 

tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

43.
„Megbízási szerződés a(z) Veszprém megyét érintő szennyvízberuházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és 
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

közbeszerzések/beszerzések: építés, eszközbeszerzés, projekt- előkészítés,
szemléletformálás, FIDIC mérnök, PR. tárgyakban valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.

Szolgáltatás nemzeti verseny újranyitás

44. VIKKA alapüzemeltetés VIKKA adatbázis üzemeltetése a fenntarthatósági időszakban Szolgáltatás uniós nyílt

45. VIKKA adatfeltöltés
VIKKA adatbázis üzemeltetéshez kapcsolódóan adatfeltöltés, adatfrissítés a 

fenntarthatósági időszakban
Szolgáltatás uniós nyílt

46.

Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektekhez 
kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására

„Megbízási szerződés a „Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-
2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenységek ellátására” (ÉKMO5)

 Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti 
víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki 

ellenőri feladatok ellátásra 
Szolgáltatás nemzeti

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

2017. II. negyedév
A módosítás indoka, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1463/2016. 
(VIII. 24.) Korm. határozat Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program nevesített kiemelt projektjeit tartalmazó  2. számú 
mellékletében több ivóvízminőség javító program is nevesítésre 
került.
Ennek megfelelően a Társaságunk projekt szakmai igazgatója 
közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezte.
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi szerződések 
megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk projekt szakmai igazgatója 
a jelen tárgyú és becsült értékű közbeszerzési eljárás megindítását 
kezdeményezte.

47.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosítószámú projekt keretében, Madaras és 
Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (KKMO3)

„Vállalkozási szerződés Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának 
és szennyvíztisztító telepének építési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

48.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021 azonosító 
számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”(EKDU3)

„Vállalkozási szerződés Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod 
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint”

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

49.

„Vállalkozási szerződés az Északkelet Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2. 
(ÉKMO 2) című projekt keretében, Gávavencsellő, Vásárosnamény, Jánd, Aranyosapáti, Mándok, 
Cigánd, Tiszakarád, Tiszatelek, Beszterec és Újdombrád településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC 
Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKMO2)

„Vállalkozási szerződés Gávavencsellő, Vásárosnamény, Jánd, Aranyosapáti, 
Mándok, Cigánd, Tiszakarád, Tiszatelek, Beszterec és Újdombrád településeken 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



50.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00087 azonosítószámú projekt keretében, Bóly 
település agglomerációjában megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU2) 

„Vállalkozási szerződés Bóly település agglomerációjában megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

51.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger 

Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep 
korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO8) 

 Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. 
prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az 

észak-magyarországi térségben;  „Vállalkozási szerződés a KEHOP-
2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város 

szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó 
telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO8) 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

52.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosítószámú projekt 
keretében Csanádapáca, Lőkösháza és Kevermes településeken megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (DKMO4)

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. 
prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a 
délkelet-magyarországi térségben „Vállalkozási szerződés a KEHOP-

2.2.2-15-2016-00113 azonosítószámú projekt keretében 
Csanádapáca, Lőkösháza és Kevermes településeken 

megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint” (DKMO4)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

53.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú projekt 
keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a 

szennyvíztisztitó telep korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (ÉMO9) 

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. 
prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az 

észak-magyarországi térségben„Vállalkozási szerződés a KEHOP-
2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú projekt keretében Gyöngyös 

Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a 
szennyvíztisztitó telep korszerűsítési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO9) 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

54.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021 azonosító 
számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKDU3)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-
00021 azonosító számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint 
Tát és Tokod településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (ÉKDU3)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



55.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében 
Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC 
Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKMO1_B)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt 
keretében Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes 
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint” (ÉKMO1_B)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

verseny újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

56.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, 

Heves, Tiszabő településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.(KKMO7)” 

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt 
keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 

vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.(KKMO7)”

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

57. „Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) című 
projekt megvalósuló feladataihoz, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
7. (ÉMO 7) című projekt megvalósuló feladataihoz, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

58.
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt keretében, Hegyfalu község és 

környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU7) 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt 
keretében, Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító 

telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (NYDDU7) 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

59.

„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) című, 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében, Prügy Községi Önkormányzat, Taktakenéz 

Községi Önkormányzat, Edelény Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Becske Község 
Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község 

Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és Szécsénke 
Község Önkormányzata településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 

feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 6. (ÉMO 6) című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt 

keretében, Prügy Községi Önkormányzat, Taktakenéz Községi Önkormányzat, 
Edelény Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Becske Község 

Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, 
Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp 

Község Önkormányzata és Szécsénke Község Önkormányzata településeken 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak 

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



60.

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt keretében, a Pécs központú 
agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 

feltételei szerint”  (NYDDU3) (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. 
prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az nyugat- és dél-dunántúli” tárgyú 

keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

      „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt 
keretében, a Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztési 

feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”  (NYDDU3)
Építés Uniós

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

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

61. Vállalkozási szerződés „Bócsa település ivóvízminőség-javító program” projekt komplex tervezési feladatainak 
ellátására 

Vállalkozási szerződés „Bócsa település ivóvízminőség-javító program” projekt komplex 
tervezési feladatainak ellátására 

Szolgáltatás Uniós Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

62.
Vállalkozási szerződés „A Somogy megyei Buzsák település ivóvízminőség-javító programja” projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására
Vállalkozási szerződés „A Somogy megyei Buzsák település ivóvízminőség-javító 

programja” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

63.
„Vállalkozási szerződés a „Zsujta ivóvízminőség-javító program ” projekt komplex tervezési feladatainak 

ellátására” 
„Vállalkozási szerződés a „Zsujta ivóvízminőség-javító program ” projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására” 
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

64.
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00002 azonosító számú „Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-

javítása” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
     Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00002 azonosító számú „Igar község és 

Vámpuszta ivóvízminőség-javítása” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

65.
„Vállalkozási szerződés Györköny település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési feladatainak 

ellátására” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 
„Vállalkozási szerződés Györköny település ivóvízminőség-javító projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

66. "Vállalkozási szerződés Értény település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
"Vállalkozási szerződés Értény település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



67.
„Vállalkozási szerződés a „A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-javító programja” projekt 

komplex tervezési feladatainak ellátására
„Vállalkozási szerződés a „A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-

javító programja” projekt komplex tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

68.
Vállalkozási szerződés a „Zimány Ivóvízminőség-javító Program” projekt komplex tervezési feladatainak 

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

tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

69.
Vállalkozási szerződés a „Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása” projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására
Vállalkozási szerződés a „Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása” 

projekt komplex tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

70.
Vállalkozási szerződés „Kazsok település ivóvízminőség-javító program” projekt komplex tervezési feladatainak 

ellátására
Vállalkozási szerződés „Kazsok település ivóvízminőség-javító program” projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

71.
„Vállalkozási szerződés Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési feladatainak 

ellátására”
„Vállalkozási szerződés Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

72. Vállalkozási szerződés Újireg település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 
Vállalkozási szerződés Újireg település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására” 
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

73.
Vállalkozási szerződés a „Kaposfő település ivóvízminőség-javító program” projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására
Vállalkozási szerződés a „Kaposfő település ivóvízminőség-javító program” projekt 

komplex tervezési feladatainak ellátására
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



74. „Vállalkozási szerződés Nak település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 
„Vállalkozási szerződés Nak település ivóvízminőség-javító projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására” 
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

75.
„Vállalkozási szerződés Ádánd, Csokonyavisonta, Darány, Lakócsa, Szentlőrinc, Szigetvár, Tab, Taszár 

településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására“

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

feladatainak ellátására“
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

76.
Vállalkozási szerződés a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése (Teskánd, Zalaszentiván, Alibánfa és Pethőhenye Ivóvízminőség-javító Programja)” 
projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 

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

ellátására” 

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 

konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

77.
Vállalkozási szerződés a „Nyugat és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.” projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására” 
Vállalkozási szerződés a „Nyugat és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.” 

projekt komplex tervezési feladatainak ellátására” 
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

78.
„Vállalkozási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.” projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
„Vállalkozási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.” 

projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

79.
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és 

Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására”

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, 
Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

80.
„Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű 

projektek komplex tervezési feladatainak ellátására”
„Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken 

megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 
konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.



81.
„Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.” c. projekt (Farmos Község, 

Gönc Város, Halmaj Község, Csobád Község, Kázsmárk Község, Kiskinizs Község, Léh Község, Rásonysápberencs 
Község, Ráckeve Város és Tápiószele Város) komplex tervezési feladatainak ellátására”

„Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.” c. 
projekt (Farmos Község, Gönc Város, Halmaj Község, Csobád Község, Kázsmárk Község, 
Kiskinizs Község, Léh Község, Rásonysápberencs Község, Ráckeve Város és Tápiószele 

Város) komplex tervezési feladatainak ellátására”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli 

konzultációs eljárásban

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre 
kerültek a Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására irányulnak az 
ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi 
vállalkozási szerződések megkötésére. Erre tekintettel 
Társaságunk Projekt Szakmai Igazgatója a vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

82.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool2) érintő távhő beruházások megvalósítása 

tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi 
felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool2) érintő 

távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi 
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

83.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool3) érintő távhő beruházások megvalósítása 

tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi 
felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool3) 

érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi 
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

84.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

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

feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

85.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool2) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

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

feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

86.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool4) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

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

feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

87.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool3) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

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

feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

88.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi 
felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő 
távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- 
és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói 

feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
versenyújranyitás a 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 110. § (4),(5) alapján

A KEHOP projekt(ek) megvalósítása keretében megkötésre kerültek a 
Keretmegállapodások, amelyek az NFP, mint ajánlatkérő hatáskörébe 
utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására irányulnak az ország hat régiójában. 
A keretmegállapodásos eljárások második részében verseny 
újranyitás lefolytatását követően kerülhet sor az egyedi vállalkozási 
szerződések megkötésére. Erre tekintettel Társaságunk Projekt 
Szakmai Igazgatója a vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítását 
kezdeményezte.

89.
Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 20 db hőközpont 

létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése.

Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 
20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése.
Építés Uniós nyílt



90.
„Adás-vételi szerződés keretében 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 megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése”

Adás-vételi szerződés keretében 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 

megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

Árubeszerzés Uniós nyílt

91.

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges 
gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-
3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges 12 db gyűjtő- 

és szállítójármű beszerzése"

Árubeszerzés Uniós nyílt

92.

 „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt keretében a DRV Zrt., Lovas 
Község Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzata, Besnyő Község 
Önkormányzata, Beloiannisz Község Önkormányzata, Béb Község Önkormányzata, Bakonykoppány Község 

Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata, Nagytevel Község 
Önkormányzata, Homokbödöge Község Önkormányzata, Nagygyimót Község Önkormányzata, Csót Község 

Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, Berhida Város Önkormányzata, Papkeszi Községi 
Önkormányzat, Devecser Város Önkormányzata, Bonyhád Város Önkormányzata, Nagymányok Város 

Önkormányzata és Kakasd Község Önkormányzata településein megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve 
csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉKDU4)” 

(Az eljárás a Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében 
megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben)

    „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt 
keretében a DRV Zrt., Lovas Község Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata, 
Iváncsa Község Önkormányzata, Besnyő Község Önkormányzata, Beloiannisz Község 

Önkormányzata, Béb Község Önkormányzata, Bakonykoppány Község Önkormányzata, 
Bakonyszücs Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata, Nagytevel Község 

Önkormányzata, Homokbödöge Község Önkormányzata, Nagygyimót Község 
Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, 
Berhida Város Önkormányzata, Papkeszi Községi Önkormányzat, Devecser Város 

Önkormányzata, Bonyhád Város Önkormányzata, Nagymányok Város Önkormányzata 
és Kakasd Község Önkormányzata településein megvalósítandó szennyvíztisztító telep, 

illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint (ÉKDU4)”

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

93.

„Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda 
Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül 

földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az 
épületek szekunder rendszereihez, valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával” tárgyú 

projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan”

„Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti 
Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe 

kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az 
épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder 

rendszereihez, valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával” tárgyú 
projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan”

Építés nemzeti
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdésében 
rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény 

közzététele nélküli

94.
„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.”       

„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.”       

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
verseny újranyitásos eljárás, amely nemzeti 

eljárásrendbe tartozik.

95.
„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.”       

„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.”       

Szolgáltatás nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
verseny újranyitásos eljárás, amely nemzeti 

eljárásrendbe tartozik.

96.
„Adás-vételi szerződés keretében 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 megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése”

„Adás-vételi szerződés keretében 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 

megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése”

Árubeszerzés uniós nyílt

97.

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni 
közszolgáltatási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges 
gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
az Észak-Balatoni közszolgáltatási területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-
00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

Árubeszerzés uniós nyílt

98.

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Hódmezővásárhely 
Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” 

elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és 
szállítójárművek beszerzése"

"Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-
00011 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

Árubeszerzés uniós nyílt

99.

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Abaúj-Zempléni Szillárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szillárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

területén, különös tekinztettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű 
KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Abaúj-Zempléni Szillárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szillárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekinztettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-
00015 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

Árubeszerzés uniós nyílt

100.

Adásvételi szerződés keretében „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, 

szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt 
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"

Adásvételi szerződés keretében „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” 

elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt megvalósulásához 
szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"

Árubeszerzés uniós nyílt

101.

Adásvételi szerződés keretében "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Miskolc Város és Térségi Társulás 
területén, különös tekinztettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű 
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

Adásvételi szerződés keretében "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Miskolc 
Város és Térségi Társulás területén, különös tekinztettel az elkülönített hulladékgyűjtési-

, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése"

Árubeszerzés uniós nyílt

102.

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében Csömör, Recsk, 
Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, 
Szentdomonkos, Tarnalelesz települések szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO1)       (Az eljárás a „Keretmegállapodás az 

ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az 
észak-magyarországi térségben” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

      „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt 
keretében Csömör, Recsk, Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Pétervására, 
Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Szentdomonkos, Tarnalelesz 

települések szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO1)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás



103.

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00105 azonosítószámú projekt keretében Ivánc, 
Csákánydoroszló, Nádasd, Katafa, Bozzai, Kenéz, Megyehíd, Pecöl, Szombathely, Acsád, Bük, Meszlen, 

Vasszilvágy, Vát, Villány, Táplánszentkereszt, Vép települések szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés című 
projekt keretében, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”  (NYDDU6)                                                                          (Az 
eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó 
beruházások megvalósítására az nyugat- és dél-dunántúli” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részét 

képezi.)

      "Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00105 azonosítószámú projekt 
keretében Ivánc, Csákánydoroszló, Nádasd, Katafa, Bozzai, Kenéz, Megyehíd, Pecöl, 

Szombathely, Acsád, Bük, Meszlen, Vasszilvágy, Vát, Villány, Táplánszentkereszt, Vép 
települések szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés című projekt keretében, a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint”  (NYDDU6)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

104.

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (DKMO5) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (DKMO5) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

105.

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00124 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU7) tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00124 azonosítójú pályázat keretében 
az

ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz
beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU7) tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

106.

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

 "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉKDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

107.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00129 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO11) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00129 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO11) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

108.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO12) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO12) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” 

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

109.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO13) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO13) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

110.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” (ÉMO14)

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” (ÉMO14)

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

111.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00121 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” (ÉMO15)

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00121 azonosítójú pályázat
keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő

szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.” (ÉMO15)

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

112.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO16) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO16) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

113.

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (NYDDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2 azonosítójú pályázat keretében az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz

beruházás(ok) megvalósítása (NYDDU8) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.”

Szolgáltatás Uniós
2011. évi CVIII. tv. 110. § (4) bekezdés b) pontja, 

valamint a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (5) bekezdése 
szerinti verseny újranyitásos eljárás

114.

  „„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében, Bicske 
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKDU6)       (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe 

utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-
dunántúli térségben” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

      „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt 
keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, 

bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
(ÉKDU6)

építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

115.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében Izsák, Orgovány, 
Ágasegyháza, Kenderes, Jászfényszaru, Pusztamonostor, és Tápiószőlős településeken megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” (KKMO5)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt 
keretében Izsák, Orgovány, Ágasegyháza, Kenderes, Jászfényszaru, Pusztamonostor, és 
Tápiószőlős településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

(KKMO5)

építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

116.
"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott település(eke)t, projekteket és tevékenységeket érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés II.) 
szükésgessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására" 

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi 
felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t, projekteket és tevékenységeket 

érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés II.) szükésgessé váló valamennyi 
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására" 

Szolgáltatás Nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás



117.
"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott település(eke)t, projekteket és tevékenységeket érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés I.) 
szükésgessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására" 

"Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi 
felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t, projekteket és tevékenységeket 

érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés I.) szükésgessé váló valamennyi 
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására" 

Szolgáltatás Nemzeti
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

118.

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-000108 azonosítószámú projekt keretében, Jánosháza, 
Zalalövő, Lenti városokban megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak 

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU4/A)       (Az eljárás a „Keretmegállapodás 
az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására 

az nyugat-és dél-dunántúl térségben” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-000108 azonosítószámú projekt 
keretében, Jánosháza, Zalalövő, Lenti városokban megvalósítandó szennyvíztisztító 

telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” (NYDDU4/A)       (Az eljárás a „Keretmegállapodás az ajánlatkérő 

hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások 
megvalósítására az nyugat-és dél-dunántúl térségben” tárgyú keretmegállapodásos 

eljárás második részét képezi.)

építés uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

119.
„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű, 

KEHOP-2.1.3. azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. 
(NYDDU 1)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3. azonosítószámú projekt keretében műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

120.
„Megbízási szerződés a „Észak- És Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.” (ÉKDU4) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására” 

„Megbízási szerződés a „Észak- És Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési 
fejlesztés 4.” (ÉKDU4) elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

121.
Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására

Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési 
fejlesztés 2. (KKMO 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

122.
„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

123.
„Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

124.
„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 7. (KKMO 7) elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

125.
„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1/B)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 1. (ÉKMO 1/B)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

126.
„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1/A)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására” 

„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 1. (ÉKMO 1/A)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

127.
„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO5)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására” 

„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 5. (KKMO5)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

128.
„Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00006 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása”

„Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 3. (DKMO 3)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00006 projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

129.
„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (KKMO 4) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 4. (KKMO 4) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

130.
„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (KKMO 3)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 3. (KKMO 3)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

131.
„Megbízási szerződés az Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés az Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 1. (KKMO 1) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

132.
„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 6. (KKMO 6)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 6. (KKMO 6)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

133.
„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 1.” (ÉMO1) elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 
1.” (ÉMO1) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

134.
„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”

„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”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

135.
„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (NYDDU 7)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 7. (NYDDU 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

136.
„Megbízási szerződés az „Észak-Moi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉMO 4)” elnevezésű, KEHOP-

2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés az „Észak-Moi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉMO 
4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

137.
„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
5. (ÉMO 5)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

138.
„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi  szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi  szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
6. (ÉMO 6)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

139.
„Megbízási szerződés az Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Délkelet-Moi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. 
(DKMO 1)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 projekt keretében műszaki ellenőri 

tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

140.
„Megbízási szerződés a „Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése (ÉMO 3)” elnevezésű, KEHOP-2.2. 2-15-

2016-00048 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése (ÉMO 3)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2. 2-15-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

141.
„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

142.
„Megbízási szerződés a „Szennyvíztisztítótelep fejlesztése Vácon” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 

azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Szennyvíztisztítótelep fejlesztése Vácon” elnevezésű, KEHOP-
2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

143.
„Megbízási szerződés az „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése (NYDDU 3.)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés az „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése (NYDDU 3.)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás



144.
„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 
7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-00081 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

145.
„Megbízási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására” 

„Megbízási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

146.
„Megbízási szerződés a „Nyugat- és Déldunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 2. (NYDDU2)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Nyugat- és Déldunántúli szennyvízelvezetési és kezelési 
fejlesztés 2. (NYDDU2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

147.
„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (ÉMO 8)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 

„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
8. (ÉMO 8)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

148.
„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 9. (ÉMO 9)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00091 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
9. (ÉMO 9)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-00091 projekt keretében műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

149.
„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-00095 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-00095 projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

150.
„Megbízási szerződés a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (NYDDU 5)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

„Megbízási szerződés a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 5. (NYDDU 5)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

151.
Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 6. (NYDDU 6)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

152.
„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)” 
elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására” 

„Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 4. (NYDDU 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

153.
„Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

„Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 4. (DKMO 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosítószámú 

projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

154.
„Megbízási szerződés a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában II. szakasz” elnevezésű, KEHOP-

2.2.4-15-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában II. 
szakasz” elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

155.
„Megbízási szerződés a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése (NYDDU2)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3. azonosítószámú projekt keretében műszaki 
ellenőri tevékenység ellátására”

„Megbízási szerződés a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések 
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (NYDDU2)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3. 

azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

156.
„Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 2.” (DKMO2) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására”

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

keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
Mérnök Uniós  Kbt. 81. § szernti uniós nyílt eljárás

157.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és 

Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására”

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, 
Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

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

158.
„Vállalkozási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. ” projekt komplex 

tervezési feladatainak ellátására”
 „Vállalkozási szerződés a „Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. ” 

projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

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

159.
„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. projekt 

komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

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

160.
 „Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű 

projektek komplex tervezési feladatainak ellátására”
„Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken 

megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

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

161.
„Vállalkozási szerződés Ádánd, Csokonyavisonta, Darány, Lakócsa, Szentlőrinc, Szigetvár, Tab, Taszár 

településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására“

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

feladatainak ellátására“
Szolgáltatás Uniós

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

162.
„Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése (Teskánd, Zalaszentiván, Alibánfa és Pethőhenye Ivóvízminőség-javító Programja) 
projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”

„Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések 
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Teskánd, Zalaszentiván, Alibánfa és 

Pethőhenye Ivóvízminőség-javító Programja) projekt komplex tervezési feladatainak 
ellátására”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

163.
„Vállalkozási szerződés a „Nyugat és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.” projekt komplex tervezési 

feladatainak ellátására”
„Vállalkozási szerződés a „Nyugat és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.” 

projekt komplex tervezési feladatainak ellátására”
Szolgáltatás Uniós

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

164.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében, Kétegyháza, 

Csongrád, Okány településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (DKMO2)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt 
keretében, Kétegyháza, Csongrád, Okány településeken megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (DKMO2)

Építési beruházás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás,

165.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00059 azonosító számú projekt keretében Bezenye és 

agglomerációjának, Csabrendek és Répcelak szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése és szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉKDU5)”

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00059 azonosító számú projekt 
keretében Bezenye és agglomerációjának, Csabrendek és Répcelak szennyvízcsatorna-
hálózat fejlesztése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése vonatkozóan, a FIDIC Sárga 

Könyv feltételei szerint” (ÉKDU5)”

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

166.

  „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében Csömör, Recsk, 
Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, 
Szentdomonkos, Tarnalelesz települések szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO1)       (Az eljárás a „Keretmegállapodás az 

ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az 
észak-magyarországi térségben” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részét képezi.)

      „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt 
keretében Csömör, Recsk, Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Pétervására, 
Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Szentdomonkos, Tarnalelesz 

települések szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (ÉMO1)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

167.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településén 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 

feltételei szerint”

„Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt 
keretében, Vác településén megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

168.

 „Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) című, 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében, Prügy Községi Önkormányzat, Taktakenéz 

Községi Önkormányzat, Edelény Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Becske Község 
Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község 

Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és Szécsénke 
Község Önkormányzata településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési 

feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

 „Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 6. (ÉMO 6) című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt 

keretében, Prügy Községi Önkormányzat, Taktakenéz Községi Önkormányzat, Edelény 
Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Becske Község Önkormányzata, 

Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község 
Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község 

Önkormányzata és Szécsénke Község Önkormányzata településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 

vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás



169.
„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) című 

projekt megvalósuló feladataihoz, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
„Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
7. (ÉMO 7) című projekt megvalósuló feladataihoz, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

170.

„Vállalkozási szerződés a Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5) 
című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében, Jászfényszaru Szennyvízelvezetési 
agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési 

feladatainak megvalósítására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

„Vállalkozási szerződés a Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 5. (KKMO 5) című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt 

keretében, Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város 
és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak 

megvalósítására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

171.
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú projekt keretében Körmend városban 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (NYDDU4/B)

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú projekt 
keretében Körmend városban megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 

fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
(NYDDU4/B)

Építés Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

172.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és 
Iszapégető Erőmű”) pályázat tárgyában az alábbiak szerint szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és 
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására:

- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és 
Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés 

készítés elkészítésére, nagyprojekt támogatási kérelem összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási 
és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban.

- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és 
Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, komplex tervezési és projekt-előkészítési feladatok elvégzésére 

vonatkozó feladatok ellátására tárgyában.
- Megbízási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és 

Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására 
tárgyában.

- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és 
Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

feladatok ellátása tárgyában.”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú („HUHA II. Új 
Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű”) pályázat tárgyában az alábbiak szerint 
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 

lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására:
- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új 

Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés készítés elkészítésére, 

nagyprojekt támogatási kérelem összeállítása, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási 
és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban.

- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új 
Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, komplex tervezési és 
projekt-előkészítési feladatok elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására tárgyában.
- Megbízási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új 

Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására tárgyában.

- Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. Új 
Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű”) projekt keretében, kötelezően előírt 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában.”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

173.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00055 azonosítójú pályázat keretében a Hosszúhetényt érintő 

szennyvízberuházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési 
eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.2.2-15-2016-00055 azonosítójú pályázat keretében a 
Hosszúhetényt érintő szennyvízberuházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló 

valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és 
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

174.

„Megbízási szerződés a(z) alábbi azonosítójú pályázatok keretében az alábbi település(eke)t érintő 
ivóvízminőségjavító programokkal kapcsolatos beruházás(ok) megvalósítása tárgyban szükségessé váló PR 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására:

- Csáfordjánosfa: KEHOP-2.1.1.-15-2016-00016,
- Egyházasdaróc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu: KEHOP-2.1.1.-15-2016-00017,

- Hajdúhadház: KEHOP-2.1.2.-15-2016-00003,
- Hantos: KEHOP-2.1.2.-15-2016-00006,
- Ináncs: KEHOP-2.1.3.-15-2016-00001,

- Belecska: KEHOP-2.1.3.-15-2016-00004”

„Megbízási szerződés a(z) alábbi azonosítójú pályázatok keretében az alábbi 
település(eke)t érintő ivóvízminőségjavító programokkal kapcsolatos beruházás(ok) 

megvalósítása tárgyban szükségessé váló PR közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 
teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására:

- Csáfordjánosfa: KEHOP-2.1.1.-15-2016-00016,
- Egyházasdaróc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu: KEHOP-

2.1.1.-15-2016-00017,
- Hajdúhadház: KEHOP-2.1.2.-15-2016-00003,

- Hantos: KEHOP-2.1.2.-15-2016-00006,
- Ináncs: KEHOP-2.1.3.-15-2016-00001,

- Belecska: KEHOP-2.1.3.-15-2016-00004”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

175.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP- 2.1.1-15-2016-00022 azonosítójú pályázat keretében a 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 a(z) KEHOP- 2.1.1-15-2016-00022 azonosítójú pályázat keretében 
a Monostorpályit érintő ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban 
szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 

lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására” 

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

176.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.2. azonosítójú pályázat keretében az Algyőt érintő ivóvízminőség- javító 

programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.2. azonosítójú pályázat keretében az Algyőt érintő 
ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

177.

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP - 2.1.1.-15-2017-00024 azonosítójú pályázat keretében a Baranya megyei 
Sellye Térségének Ivóvízminőség - javító Programja megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására.”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP - 2.1.1.-15-2017-00024 azonosítójú pályázat keretében 
a Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség - javító Programja megvalósítása 

tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 
körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

178.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.2. azonosítójú pályázat keretében 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”

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.2. azonosítójú pályázat keretében 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”

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

179.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.3. azonosítójú pályázat keretében a Baranyaszentgyörgyöt érintő 

ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és 
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.” 

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.3. azonosítójú pályázat keretében a 
Baranyaszentgyörgyöt érintő ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban 

szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 
lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.” 

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

180.
„Megbízási szerződés a(z) KEHOP - 2.1.3- 15-2016-00019 azonosítójú pályázat keretében a Váraszót érintő 
ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és 

beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.” 

„Megbízási szerződés a(z) KEHOP - 2.1.3- 15-2016-00019 azonosítójú pályázat keretében 
a Váraszót érintő ivóvízminőség- javító programok megvalósítása tárgyban szükségessé 
váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és 

egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására.” 

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás



181.

Megbízási szerződés a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1. azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése, különös tekintettel a 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” tárgyú közbeszerzési- és/vagy 

beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

Megbízási szerződés a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1. azonosító számú „A 
fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a 

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” 

tárgyú közbeszerzési- és/vagy beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és 
egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására

Szolgáltatás Uniós
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny 

újranyitásos eljárás

182.

„Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda 
Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül 

földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az 
épületek szekunder rendszereihez, valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával” tárgyú 

projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan 

„Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti 
Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe 

kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az 
épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder 

rendszereihez, valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával” tárgyú 
projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan 

Épíítési beruházás nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek 
fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, 
jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével 

indított, nemzeti közbeszerzési eljárás

183.

„Adás-vételi szerződés keretében 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 megvalósulásához 
szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése”

"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 megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése

Árubeszerzés Uniós nyílt

184.

„Adás-vételi szerződés keretében 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 megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 
beszerzése”

 „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 megvalósulásához szükséges 
gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

Árubeszerzés Uniós nyílt

185.
„Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-
15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése”

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges 
gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

Árubeszerzés Uniós nyílt

186.
„Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-

3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 
beszerzése”

 „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-
00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek 

beszerzése
Árubeszerzés Uniós nyílt

187.
„Megbízási szerződés „A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” tárgyban szükségessé váló 

valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan” 

„Megbízási szerződés „A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” 
tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes 

körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 
vonatkozóan” 

Szolgáltatás Uniós meghívásos, keret újranyitás

188.

„Megbízási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális 
Szilárdhulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 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”

„Megbízási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-
Dráva Regionális Szilárdhulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás 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”

Szolgáltatás Uniós meghívásos, keret újranyitás

189.

„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”

„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”

Szolgáltatás Uniós meghívásos, keret újranyitás

190.

„Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes 
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”

„Megbízási szerződés a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-
Zemplén megye teljes 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”

Szolgáltatás Uniós meghívásos, keret újranyitás

191.

„Megbízási szerződés keretében a „Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt 
(KEHOP-2.2.2-15-2016-00099) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű 

ellátása” 

„Megbízási szerződés keretében a „Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00099) megvalósításával 

kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” Szolgáltatás nemzeti nyílt

192.

A "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító számú ''A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre'' tárgyban szükségessé váló 

az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 
lebonyolítására." 

A "Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító számú ''A fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre'' tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi felhívás 4. 
pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű 

lebonyolítására." 

Szolgáltatás versenyújranyitás
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