
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

16/2017.(1. 26.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
szóló 73/2016. (III. 31.) számú határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

1. Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja. 

2. Jelen határozat mellékiete a 73/2016. (III. 31.) számú határozat mellékiete helyébe lép. 

~ 

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester lA címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 
1./A Közgyűlés tagjai 
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 16/2017. (1.26.) számú határozathoz 

Azeljjrás Tervezett 
eljáristfpus 

Nyíregyháza-Borbánya szo lgáltatás a Kbt. III. részel. 2016/01/27 
bezárt hulladéklerakó alapján, a 115. § (1) 


területén víztisztító 

megrendelés 

bekezdés szerinti 


berendezés üzemeltetése 
 eljárás 

Nyíregyháza-Borbánya a Kbt . III. része 2016/02/12 
bezárt hulladéklerakó 

2. 
alapján, a 115. § (1) 


területén a víztisztító 

szolgáltatás 

megrendelés bekezdés szerinti 

berendezés eljárás 


üzemeltetéséhez 

kapcsolódó laboratóriumi 


latok e 


3. a Kbt. III. része 2016/02/12 
áru beszerzés 

Nyíregyháza Megyei Jogú 
alapján, a 115. § (1)Város Önkormányzata 

bekezdés szerinti 
részére 1 db használt 

eljárás 
személygépjármű 

beszerzése 


Nyíregyháza Megyei Jogú 

4. építési beruházás a Kbt . III. része 2016/05/01 

alapján, a 115. § (1) 
Város Polgármesteri 

Hivatal "D" épületének 
bekezdés szerinti 

homlokzat felújítása és 
eljárás

nyílászáró cseréje 

S. építési beruházás a Kbt. III. része 2016/04/10 
alapján, a 115. § (1) 

Nappali Ellátást Nyújtó 

Intézmény - Nyugdíjasház 
bekezdés szerinti 

homlokzati nyílászáróinak 
eljárás

cseréje 

Önkormányzati 

6. építési beruházás a Kbt. III. része 2016/05/26intézmények felújítása -I. 
alapján, a 115. § (1)Rész 

bekezdés szerinti 
árás 

7. Önkormányzati építési beruházás 

intézmények felújítása - II. a Kbt. III. része 2016/05/26 
alapján, a 115. § (1)Rész 

bekezdés szerinti 
el 

8. építési beruházás a Kbt. III. része 2016/05/26Önkormányzati 
alapján, a 115. § (1)intézmények felújítása 

bekezdés szerinti 
III. Rész 

s 



9. Önkormányzati 

intézmények felúj ítása 

IV. Rész 

építési beruházás 
a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

2016/05/13 

eljárás 

10. 
Tündérkert Keleti Óvoda 

telephelyein található 
játszóterek felújítása 

építési beruházás a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/05/15 

11. Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város kijelölt 

közintézményeiben a 

gyermekétkeztetés 

biztosítása 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt . II. része 
alapján uniós nyílt 

eljárás 

2016/04/15 

12. Településrendezési terv 
felülvizsgálatához 

szükséges kulturális és 
örökségvédelmi 

hatástanulmány 

elkészítése 

szolgáltatás 
megrendelés 

a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/05/15 

13. Településrendezési terv 

felülvizsgálatához 

szükséges tájalakítási 

tanulmány elkészítése 

szolgáltatás 
megrendelés 

a Kbt . III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/05/15 

a Kbt . III. része 
14. Könywizsgálói feladatok 

ellátása 

szolgáltatás 
megrendelés 

alapján, a 115. § (1) 
bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/04/01 

15. 
TOP 6.6.2-15 

azonosítószámú 

Szociális 

ala pszolgá Itatások 

infrastruktú rájának 

bővítése, fejlesztése című 

projekt keretében a 

Nyíregyháza, Május 1. tér 

10/a alatti ingatlan 

felújítása, napelemes 

építési beruházás 

a Kbt. III . része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/08/19 

rendszer telepítése 

16. 
TOP 6.6.2-15 

azonosítószámú 

Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastru ktú rájá na k 

bővítése, fejlesztése című 

projekt keretében 

Nyíregyháza, Körte u. 40/a 

alatti ingatlan 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/08/19 

korszerűsítése, bővítése 



17. TOP 6.6.2-15 

azonosítószámú 

Szociális 

alapszolgáltatások 

i nfrastru ktú rájána k 

bővítése, fejlesztése című 

projekt keretében a 

Nyíregyháza, Május 1. tér 

10/a és Körte utca 40/a 

alatti ingatlanok 

bútorainak, irodai 

eszközeinek beszerzése 

áru beszerzés 

a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/10/01 

J 

18. IKOP azonosító jelű 

projekt keretében 

kizárólag elektromos 

hajtással rendelkező, midi 

autóbuszok 

üzemeltetéséhez 

szükséges 12 darab 

tÖltőoszlop/töltőállomá s 

energia ellátásának 

kiépítése 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/05/15 

19. TOP-6.6.1-15 

azonosítószámú 

Egészségügyi alapellátás 

i nfrastru ktu rá lis 

fejlesztése című projekt 

keretében a Nyíregyháza, 

Alma utca 71. alatti orvosi 

rendelő és védőnői 

szolgálat felújítása, 

valamint a Szent István 

utca 14. szám alatti Város i 

Rendelő Intézet területén 

parkoló kialakítása 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 
alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 
eljárás 

2016/04/15 

20. Modern Városok Program 

keretében 

Atlétikai Centrum építése 

építési beruházás 

a Kbt. II. része 

alapján uniós nyílt 

eljárás 

2016/07/01 

2l. Modern Városok Program 

keretében Atlétikai 

Centrum építéséhez 

kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátása 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/09/01 

22. 

TOP-6.3.3-15 

azonosítószámú 

Városi környezetvédelmi 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 



i nfrastru ktú ra-fejlesztések 

projekt keretében a Lujza 

utca, Alma utca területein 

a meglévő zárt 

csapadékcsatorna 

rendszer kapacitásának 

növelése 

alapján, a 117. § 

(1) bekezdés 

szerinti szabadon 

kialakított, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/09/08 

23. 
TOP-6.3.3-l5 

azonosítószámú 

Városi környezetvédelmi 

i nfrastru ktú ra-fej Iesztések 

projekt keretében a Tünde 

utca területén a meglévő 

zárt csapadékcsatorna 

rendszer kapacitásának 

növelése 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 117. § 

(1) bekezdés 

szerinti szabadon 

kialakított, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/09/08 

24. 
TOP-6.3.3-l5 

azonosítószámú 

Városi környezetvédelmi 

infrastru ktú ra-fej Iesztések 

projekt keretében a Tüzér 

utca területén a meglévő 

zárt csapadékcsatorna 

rendszer kapacitásának 

növelése 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/23 

TOP-6.3.3-l5 
25. azonosítószám ú 

Városi környezetvédelmi 

i nfrastru ktú ra-fej Iesztések 

projekt keretében a 

Malomkert II. üteme a 

Szántó Kovács János utcai 

parkoló területén, a 

meglévő csapadékátemelő 

mellett 3 db, összesen 329 

m3 térfogatú záportározó 

létesítése 

építési beruházás 

a Kbt. III . része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/23 

26. TOP- 6.1.4-15 

azonosítószámú 

Társadalmi és környezeti 

építési beruházás 
a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

2016;05;01 



szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés projekt 

keretében a Nyíregyháza, 

Sóstói út 54. szám alatti 

Bencs Villa és Vendégház 

felújítása 

nyílt eljárás 

27. TOP- 6.1.4-15 

azonosítószámú 

Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés projekt 

keretében a Nyíregyháza, 

Sóstó i út 54. szám alatti 

Bencs Villa és Vendégház 

eszközbeszerzése 

áru beszerzés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerint i 

eljárás 

2016/05/01 

28. TOP- 6.1.4-15 

azonosítószámú 

Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés projekt 

keretében a Nyíregyháza, 

Bocskai u. 16. szám alatti 

ingatlan felújítása 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/01 

29. TOP- 6.1.4-15 

azonosítószámú 

Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés projekt 

keretében a Nyíregyháza, 

Bocskai u. 16. szám alatti 

ingatlan eszközbeszerzése 

á ru beszerzés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/05/01 

30. TOP- 6.1.4-15 

azonosítószámú 

Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés projekt 

keretében a Nyíregyházi 

Állatpark 

építési beruházás 

a Kbt . III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/05/01 

látogatóközpontjának 

korszerűs ítése 

31 . TOP-6.8.2-15 

azonosítószámú 

Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a 

megyei jogú város 

területén a 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/01 



várostérségben projekt 

keretében marketing, 

kommunikációs és 

nyilvánosság biztosítási 

feladatok ellátása 

32. TOP-6.8.2-15 

azonosítószámú 

Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a 

megyei jogú város 

területén a 

várostérségben projekt 

keretében egyéb szakértői 

szolgáltatások beszerzése 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/05/01 

33. 
TOP-6.8.2-15 

azonosítószámú 

Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a 

megyei jogú város 

területén a 

várostérségben projekt 

keretében előzetes 

tanulmányok, 

dokumentumok készítése 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/01 

34. GINOP-7.1.3-15 

azonosítószámú 

Nyíregyháza

Sóstógyógyfürdő komplex 

turisztikai fejlesztése 

projekt keretében 

kerékpárkölcsönző pont 

kialakítása, 

kerékpárok beszerzése 

árubeszerzés 

a Kbt. III . része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/12/01 

35 . GINOP-7.1.3-15 

azonosítószámú 

Nyíregyháza

Sóstógyógyfürdő komplex 

turisztika i fejlesztése 

projekt keretében 

kivitelezési munkálatok 

elvégzése 

épít ési beru házás 

a Kbt. II I. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/12/01 

36. GINOP-7.1.3-15 

Nyíregyháza

Sóstógyógyfürdő komplex 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 
bekezdés szerinti 2016/12/01 



turisztikai fejlesztése 

projekt keretében üzleti 

marketing tevékenység 

ellátása 

eljárás 

37. GINOP-7.1.3-15 

Nyíregyháza-

Sóstógyógyfürdő komplex 

turisztikai fejlesztése 

projekt keretében 

nyilvános WC-k telepítése 

árubeszerzés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/12/01 

38 . GINOP-7.1.3-15 

Nyíregyháza

Sóstógyógyfürdő komplex 

turisztikai fejlesztése 

projekt keretében 

tervdokumentáció, 

engedélyes tervek 

elkészítése 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/05/01 

39. Modern Városok Program 

keretében a 

Szabadtéri Színpad 

fejlesztése kivitelezési 

munkálatainak elvégzése 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/06/01 

40. Modern Városok Program 

keretében a 

Szabadtéri Színpad 

fejlesztése -eszköz 

beszerzés 

áru beszerzés 

a Kbt. II. része 

alapján uniós nyílt 

eljárás 

2016/06/01 

41. TOP-6.4.1-15 

azonosítószámú 

Fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés 

projekt keretében a 

Debreceni u. - Kígyó u. 

csomópont átépítése 

építési beruházás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/06/10 

42. TOP-6.1.5-15 

azonosítószámú 

Gazdaságfejlesztést és 

munkaerő-mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 

projekt keretében aSzegfű 

utca 2x2 sávra történő 

építési beruházás 

a Kbt . III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2016/06/14 



bővítése 

43. 	 Modern Városok Program 

keretében a 

Sóstói Múzeumfalu 

komplex fejlesztése 

kivitelezés 

44. 	 Modern Városok Program 

keretében a 

Sóstói Múzeumfalu 

komplex fejlesztése 

Műszaki ellenőrzés 

45. 	 Modern Városok Program 

keretében a 

Nyíregyházi Állatpark 

fejlesztése - Pangea 

Ökocentrum építése 

46. 	 Modern Városok Program 

keretében a Nyíregyházi 

Állatpark fejlesztése -

Pangea Ökocentrum 

eszközeinek beszerzése 

47. 	 Modern Városok Program 

keretében a Nyíregyházi 

Állatpark fejlesztése 

Műszaki ellenőrzés 

48. Modern Városok Program 

keretében a Nyíregyházi 

Állatpark fejlesztése -

Nyilvánosság biztosítása 

és marketing feladatok 

építési beruházás 

szolgáltatás 

megrendelés 

építési beruházás 

á ru beszerzés 

szolgáltatás 

megrendelés 

szolgáltatás 

megrendelés 

Tervpályázat a Modern 
49. Városok Program 


keretében megvalósítandó 


Hotel Sóstó SPA & Resort 

tervpályázat 

4-csillagosszálloda 


tárgyban 


a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

Kbt. II. része alapján 

uniós nyílt eljárás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

a tervpályázati 

eljárások 

szabályairól 

310/2015.(X.28.) 

Korm. rendelet 

szerinti nyílt, titkos 

tervpályázati eljárás 

50. 

11Tervpályázat lefolytatását 

követően, Modern 

Városok Program 

keretében megvalósítandó 

szolgáltatás 

megrendelés 
Kbt. 98. § (5) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2016/08/01 

2016/12/01 

2016/06/01 

2016/08/01 

2016/05/01 

2016/06/01 

2016/05/13 

2016/08/19 

http:310/2015.(X.28


Hotel Sóstó SPA & Resort 

négycsillagos szálloda 

engedélyezési és kiviteli 

terveinek elkészítése" 

köz beszerzési 

eljárás 

51. Modern Városok Program 

-

Szálláshely bővítés 

Sóstógyógyfürdőn -Hotel 

Sóstó Resort Spa & 

Conference 4 *-os szálloda 

építése 

építési beruházás 
Kbt. II. része alapján 

uniós nyílt eljárás 2016/09/01 

52. "A Modern Városok 

Program keretében 

megvalósítandó 4 csillagos 

szálloda építése projekt 

kapcsán a tervezéshez 

kapcsolódó tanácsadói, 

koordinációs feladatok 

ellátása valamint a 

kivitelezés során műszak i 

ellenőri feladatok ellátása" 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016/10/21 

Megbízási szerződés az 

IKOP 3.2.0-15-2016-00013 
53. azonosítószámú, 

Nyíregyháza Megyei Jogú 

város közösségi 

közlekedésének 

fejlesztése érdekében 47 

db új autóbusz (41 db CNG 

és 6 db elektromos 

meghajtású) beszerzése, 

és töltőállomás létesítése" 

című projekt 

megvalósításához 

szükséges, 

Megvalósíthatósági 

tanulmány, és CBA 

elemzés készítése 

szolgáltatás 

megrendelés 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény nélkül i 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/10/24 

53. Megbízási szerződés az 

IKOP 3.2.0-15-2016-00013 

azonosítószámú, 

Nyíregyháza Megyei Jogú 

város közösségi 

szolgáltatás 

megrendelés 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény nélküli 

közbeszerzési 

2016/09/20 



közlekedésének 

fejlesztése érdekében 47 

db új autóbusz (41 db eNG 

és 6 db elektromos 

meghajtású) beszerzése, 

és töltőállomás létesítése 

című projekt 

megvalósításához 

szükséges gyártásközi, 

járműbeszerzési szakértő i 

feladatok ellátására 

eljárás 

54. Megbízási szerződés az 

IKOP 3.2.0-15-2016-00013 

azonosítószámú, 

Nyíregyháza Megyei Jogú 

város közösségi 

közlekedésének 

fejlesztése érdekében 47 

db új autóbusz (41 db eNG 

és 6 db elektromos 

meghajtású) beszerzése, 

és töltőállomás létesítése 

című projekt 

megvalósításához 

szükséges Fenntartható 

Városi Mobilitási terv 

(SUM P), készítése 

szolgáltatás 

megrendelés 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény nélküli 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/10/24 

55 . Adásvételi szerződés IKOP 

3.2.0-15-2016-00013,6 

darab + 30 % új, 

alacsonypadlós, 

elektromos hajtású, midi 

autóbusz beszerzése és a 

beüzemeléshez szükséges 

12 db 

töltőoszlop/töltőállomás 

szállítása 

áru beszerzés 

Kbt. II. része alapján 

uniós nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/12/28 

56. "TOP-6.1.4-15 

azonosítószámú, 

Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés című 

pályázati felhívás 

keretében benyújtani 

tervezett, a Nyíregyházi 

Állatpark 
látogatóközpontjának 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt . III. része 

alapján, a Kbt . 115. 

§ (1) bekezdés 

szerinti hirdetmény 

nélküli 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/05/18 



fejlesztését tartalmazó 

projekt kapcsán tervező 

kiválasztása" 

57. "A Modern Városok 

Program" keretében 

megvalósítani kívánt 

"Pangea Ökocentrum" 

(Sóstói többfunkciós 

oktatási központ) 

megvalósítására 

vonatkozó engedélyezési 

és kiviteli 

tervdokumentáció 

elkészítése" 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a Kbt. 115. 

§ (1) bekezdés 

szerinti hirdetmény 

nélküli 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/06/23 

58. "A Nyíregyházi Atlétikai 

Centrum építési 

engedélyezési és 

építészeti-műszaki 

kivitelezési 

tervdokumentációjának 

teljes körű elkészítése 

(beleértve a tervezési 

feladat tárgyát képező 

építési beruházásra 

vonatkozó árazott és 

árazatlan költségvetés 

elkészítését is), valamint a 

kivitelezés során tervezői 

művezetési feladatainak 

elvégzése " 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt közbeszerzési 

eljárás 

2016/06/29 

59. 
"Sóstói Múzeumfalu 

fejlesztése kapcsán 

engedélyes és kiviteli 

tervdokumentáció 

elkészítése" 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/05/18 

60. 
"A Modern Városok 

Program keretében 

megvalósítandó 

nyíregyházi Szabadtéri 

Színpad rekonstrukciója" 

tárgyú projekthez tartozó 

tervezési munkák 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/06/02 



61. 
"Családbarát, munkába a Kbt. III. része 2016/11/17 

állást segítő intézmények 

fejlesztése Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál" 

tárgyú projekthez tartozó 

szolgáltatás 

megrendelés 

alapján, a 115. § (1) 

bekezdés szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

tervezési munkák 

62. 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016

00001 azonosító számú 

projekt keretében, 

"Kerékpáros létesítmény 

tervezése Nyíregyháza, 

Debreceni út (Kígyó 

utcától) - Tü nde utca -

Kállói út - Kert u. és Kállói 

út - Csárda utca közötti 

szakaszon" 

szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 113. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt közbeszerzési 

eljárás 

2016/12/23 

63. 

"Jégidő biztosítása" 
szolgáltatás 

megrendelés 

a Kbt. III. része 

alapján, a 117. § (1) 

bekezdés szerinti 

szabadon 

kialakított, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/09/08 

64. 
"A Sóstói Szivárvány 

2016/08/19 

Idősek Otthona fenntartói 

jogának és szociális 

feladatainak átadása 

ellátási és vagyonkezelési 

szerződés keretében" 

szolgáltatás 

megrendelés 

Kbt . 112. § (1) 

bekezdés b) pontja 

alapján nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

65 . "Szociális étkeztetési 

feladat ellátása" 

szolgáltatás 

megrendelés 
Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pontja 
2016/08/19 



alapján nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

66. 

Városi Stadionban lévő 

Tekecsarnok fejlesztése 
á ru beszerzés 

a Kbt. III. része 

alapján, a Kbt. 115. 

§ (1) bekezdés 

szerinti hirdetmény 

nélküli 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/09/09 

67. Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

részére 1 db új 

személygépjármű 

beszerzése 

á ru beszerzés 

a Kbt. III. része 

alapján, a Kbt. 115. 

§ (1) bekezdés 

szerinti hirdetmény 

nélküli 

közbeszerzési 

eljárás 

2016/10/06 


