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Környezetbarát vízgazdálkodás sík területen 
(Environmentally friendly water management in plain areas) 

 

Ea: Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna, projekt menedzser 
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PROJEKT MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK 

 

Vezető partner: Vode Vojvodine, Novi Sad – Szerbia 

Partnerek:  

1) ATI-VIZIG (Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság),  Szeged - Magyarország  

2) FEP (European Affairs Fund – „Európai Ügyek Alapítvány), Novi Sad – Szerbia 

 

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA 

 

Projekt kezdete:  2013. február 01. 

Projekt vége:  2014. július 31. (18 hónap)   



www.hu-srb-ipa.com 
 

 
A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító 

Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS TÁMOGATOTT KÖLTSÉGEI 

 

Projekt költségvetése:   598.624,60 EUR 

EU finanszírozás:   508.830,91 EUR 

Önerő –kormányzati tf. HU)   44.538.09 EUR 

Önerő      45.255.60 EUR 

 
 

Vezető partner:  Vode Vojvodine összes ktsg:  234.277 EUR 

Partnerek: 

  ATI-VIZIG,  Szeged  296.920,6 EUR 

  FEP , Novi Sad          67.427 EUR 
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ATI-VIZIG főbb tervezett tevékenységeinek költségelemei  

Mindösszesen:      296.920,6 EUR 

IPA támogatás 85%:    252.382,51 EUR  

Kormányzati társfinanszírozás 15%:     44.538.09 EUR 

 

•Kurca-főcsatorna 1+857-4+750 km szelvényei kotrási munkálatok:        210.000 EUR 

•Előtte, alatta és utána monitoring (vízminőség és biológiai) eredmények kiértékelése:  

            35.000 EUR 

•Eszközbeszerzés: sok paraméteres szonda beszerzése:                                1.950 EUR 

•Terepi mérésekre alkalmas laptop beszerzése:                                        1.200 EUR 

• Belvízvédelmi témájú kerekasztal esemény szervezése 

•Szakértői találkozások a szerb partnerrel a kotrási munkálatok és monitoring tevékenyég 

kapcsán.      
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Kurca-főcsatorna  a 1+857-4+750 km szelvények között 
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A szerződéshez rendelt 

elnevezés 

A beszerzés 

tárgya 

Becsült érték (nettó) 

EUR 

Becsült érték 

(bruttó) 

EUR 

A közbeszerzési eljárás 

típusa 

A hirdetmény 

megjelenésének 

időpontja 

Részvételi/ajánlat

tételi határidő 

időpontja 

Eredményhirdetés 

(tervezett) 

időpontja 

Szerződéskötés 

időpontja 

Szerződéses összeg  

(bruttó) 

EUR 

Szerződéses partner 

Közbeszerzés és közbesz. 

dokumentáció 
szolgáltatás 

 
3 228 

4 100 Single tender 2013. február. 2013. március 2013. március 2013.03.05. 4.050,-  

Qualitas Consulting 

Kft 

Monitoring és adatok 

kiértékelése 
szolgáltatás 27 559 35 000 Competitive negotiated 2013. március. 2013. április 2013. április. 2013.05.17. 34.950,-  

 

KÖTI-VIZIG 

Tájékoztatás és 

nyilvánosság                        

( + moderátor + kerekasztal, 

catering + projekt-koordinációs 

meeting) 

szolgáltatás 

 
4 331 + 236 + 390 + 

1 323 = 6 280 

5 500 + 300 + 

495 +1680 = 7 

975 

Single tender 2013. március 2013. április 2013. április 2013.05.24. 7.975,-  

 

Kisbíró Kft 

Fordítás szolgáltatás 787 1 000 
Nem szükséges 

közbeszerzés* 
2013. február.  2013. február 2013. február 2013.04.30. 997,-  

 

Euro M-érték Kft 

Többfunkciós mérőszonda 

1 db 
eszköz 1 535 1 950 

Nem szükséges 

közbeszerzés* 
2013. február. 2013. február 2013. február. 2013.04.17. 1941,68,-  

 

HACH LANGE Kft 

Ipari/ terepi laptop  1 db eszköz 945 1 200 
Nem szükséges 

közbeszerzés* 
2013. február. 2013. február 2013. február 2013.04.08. 1.200,-  

 

PC BOX Kft 

Kurcakotrás tervezés 

Tervezés 

(tenderterv + kiviteli 

terv ) 

6 772             8 600 Single tender 2013. február. 2013. március. 2013. március. 2013.04.10. 

 

8.400,- 

 

K&K Kft 

Kurcakotrás kivitelezés 
Kivitelezési 

munkálatok 
165 354 210 000 Competitive negotiated 2013. május. 2013. június. 2013. június. 2013.08.08. 

 

209.497,2 

 

Békés Drén Kft. 

ATI-VIZIG e-WAM közbeszerzési terv 
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