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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési terve 

Közbeszerzés Közbeszerzésre Tervezett eljárás Közbeszerzés tárgya tervezett irányadó eljárási 
mennyisége rend fajtája 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
azonosítószámú, "Közösen a kiútért" eljárást 
című projekt keretében Bűnmegelőzés megindító Kbt. 117. § Saját 
és közbiztonság erősítésével felhívásban Nemzeti beszerzési 
kapcsolatos képzési, szemléletformálási foglaltak eljárásrend szabályok 
programok és helyi bűnmegelőzési alkalmazása 
stratégiák és cselekvési tervek szerint 

elkészítése 

eljárást 
Nyíregyháza, Hősök tere 3. sz. alatti megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt épület tetőhéjazatának cseréje a felhívásban eljárásrend eljárás szerkezet megerősítésével foglaltak 

szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját Nyíregyháza-Borbánya bezárt megindító Nemzeti beszerzési hulladéklerakó területén környezeti felhívásban eljárásrend szabályok kármentesítési szolgáltatások ellátása foglaltak alkalmazása szerint 

eljárást 
~yíregyháza Megyei Jogú Város megindító 
Onkormányzata közétkeztetési felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 
feladatainak ellátása foglaltak 

szerint 

Eljárás Szerződés 
megindításának teljesítésének 

tervezett időpontja várható időpontja 

2018. április 2018. december 

2018. december 2019. augusztus 

2018. április 2021. január 

2018. április 2028. július 



„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő eljárást 
mobilitás ösztönzését szolgáló megindító 

5. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2019. június 
délkeleti és délnyugati területein" c. foglaltak 
projekthez tartozó kivitelezési és egyéb szerint 
munkák 3 részben 

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő eljárást 
mobilitás ösztönzését szolgáló megindító 2018. Harmadik 6. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás negyedév 2018. december 
délkeleti és délnyugati területein" c. foglaltak 
projekt keretében a Szélsőbokori szerint 
utcához kapcsolódó kivitelezési munkák 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi eljárást Kbt. 117. § Saját 
környezetvédelmi infrastruktúra- megindító Nemzeti beszerzési 7. fejlesztések Nyíregyházán c. projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2018. április 2018. szeptember 

keretében tervezési szolgáltatás foglaltak alkalmazása szerint 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi eljárást Kbt. 117. § Saját környezetvédelmi infrastruktúra- megindító Nemzeti beszerzési 8. fejlesztések Nyíregyházán c. projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2018. szeptember 2018. december 
keretében kivitelezési munkák- Nyulastói foglaltak 
csatorna rekonstrukciója 1. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 eljárást "Kerékpáros létesítmény kivitelezése 
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó megindító 

9. utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. március 2019. február 

és Kállói út - Csárda utca közötti foglaltak 

szakaszon" szerint 

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 eljárást 

Bölcsődefejl~sztés Nyíregyháza Megyei megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 10. felhívásban 2018. április 2018. november Jogú Város Onkormányzatánál c. projekt foglaltak eljárásrend eljárás 
keretében kivitelezési munkák szerint 



eljárást Kbt. 117. § Saját 
TOP 6.4.1-16-NY1 -2017-00002 beszerzési 

11 . Csomópont és kerékpárút fejlesztés megindító Nemzeti szabályok 
Nyíregyházán II. ütem c. projekt felhívásban eljárásrend alkalmazása 2018. július 2019. április 

keretében tervezési szolgáltatás foglaltak részvételi szakasz szerint nélkül 

TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját 
Csomópont és kerékpárút fejlesztés megindító Nemzeti beszerzési 12. felhívásban 2018. szeptember 2018. december Nyíregyházán c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
kerékpáros létesítmények kivitelezése szerint alkalmazása 

TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00001 eljárást 

lndiaház és f0adárröpde létesítése a megindító 
13. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2019. január Nyíregyházi Allatpark területén c. projekt foglaltak keretében tervezési szolgáltatás szerint 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 eljárást 
„. 

Kbt. 117. §Saját Önkormányzati épületek energetikai megindító Nemzeti beszerzési 14. körszerűsíté~e Nyíregyháza Megyei felhívásban eljárásrend szabályok 2018. november 2019. június 
Jogú Város Onkormányzatánál IV. ütem foglaltak alkalmazása c. projekt keretében kivitelezési munkák szerint 

TOP-6. 7 .1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást Kbt. 117. § Saját 
városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 15. felhívásban 2018. április 2018. június szegregált területein c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
tervezési szolgáltatás - 1. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást Kbt. 117. § Saját 
városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 16. szegregált területein c. projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2018. október 2019. június 

foglaltak tervezési szolgáltatás- II. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást Kbt. 117. §Saját 
városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 17. felhívásban 2018. december 2019. május szegregált területein c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
kivitelezési munkák végzése szerint alkalmazása 



TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. §Saját Családbarát, munkába állást segítő megindító Nemzeti beszerzési 2019. február 18. intézmények fejleszt~se Nyíregyháza felhívásban eljárásrend szabályok 2018. október 
Megyei Jogú Város Onkormányzatánál foglaltak alkalmazása c. projekt keretében eszközbeszerzés szerint 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját Nyíregyházi foglalkoztatási Paktum c. megindító Nemzeti beszerzési 2021 . szeptember 19. projekt keretében szakértői szolgáltatás - felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 
befektetés ösztönzés és helyi foglaltak alkalmazása termékfejlesztés szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját EFOP-3.3.6-17-2017-00016 MTMI megindító Nemzeti beszerzési 20. Élményközpont c. projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2018. április 2018. december 
kivitelezési munkák foglaltak alkalmazása szerint 

Jégkorszak interaktív állatbemutató eljárást 

~ttrakció megvalósítása a Nyíregyházi megindító Tervpályázat nyílt 2019. június 21 . felhívásban Uniós eljárásrend 2018. április Allatparkban c. projekt keretében foglaltak eljárás 
tervezési szolgáltatás szerint 

TOP 6.3.1 Barnamezős területek eljárást Kbt. 117. § Saját 
rehabiltációja Tiszavasvári úti laktanyák megindító Nemzeti beszerzési 2019. szeptember 22. felhívásban 2018. október tekintetében c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
kivitelezési munkák szerint alkalmazása 

eljárást Kbt. 117. § Saját TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása megindító Nemzeti beszerzési 23. Nyíregyházán c. projekt keretében a felhívásban eljárásrend szabályok 2018. július 2019. április 
Bujtosi városliget teljes rehabilitációja foglaltak alkalmazása szerint 

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása eljárást Kbt. 117. §Saját 
Nyíregyházán c. projekt keretében a megindító Nemzeti beszerzési 2018. július 2019. február 24. Pazonyi tér, Arany János utca felhívásban eljárásrend szabályok 
parkrekonstrukciója foglaltak alkalmazása szerint 



TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása eljárást Kbt. 117. § Saját 

25. Nyíregyházán e. projekt keretében megindító Nemzeti beszerzési 
Bocskai utca 16. szám alatt szolgáltató felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 2019. augusztus 

épület kialakítása foglaltak alkalmazása szerint 

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 eljárást azonosítószámú, Szociális megindító Kbt. 117. § Saját 

26. alapszolgáltatások infrastruktúrájának felhívásban Nemzeti beszerzési 2018. november 2019. szeptember 
bővítése és fejlesztése II. ütem című foglaltak eljárásrend szabályok 
projekthez kapcsolódó kivitelezési alkalmazása 
munkák szerint 

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A eljárást Nyíregyházi Szabadtéri Színpad megindító Kbt. 117. § Saját 

27. rekonstrukciója és a „Kiserdők" felhívásban Nemzeti beszerzési 2018. június 2018. október területének funkcionális bővítése e. eljárásrend szabályok 
projekt keretében kivitelezési munkák a foglaltak alkalmazása 
Kiserdők területén szerint 

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A 
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad 
rekonstrukciója és a „Kiserdők" eljárást 
területének funkcionális bővítése e. megindító 

28. projekt keretében a Nyíregyházi felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2018. július 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához foglaltak 
kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és szerint 
színpadtechnika) szállítása és helyszíni 
telepítése 

Területi Infrastrukturális Fejlesztések - eljárást Kbt. 117. §Saját 
Lakóutcák fejlesztése, útfelújítás, megindító Nemzeti beszerzési 29. járdafelújítás, kerékpáros létesítmények felhívásban eljárásrend szabályok 2018. január 2018. augusztus 

kivitelezése foglaltak alkalmazása szerint 

TOP 6.1.4-15-NY1-2016-00001 A Benes eljárást Kbt. 117. §Saját 
Villa turisztikai hasznosítása a kulturális megindító Nemzeti beszerzési 30. örökségünk megőrzése érdekében e. felhívásban eljárásrend szabályok 2018. január 2018. június 

projekt keretében eszközbeszerzés foglaltak alkalmazása szerint 



eljárást 

31 . Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési megindító 

munkái felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. november 2020. január 
foglaltak 
szerint 

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad eljárást 

32. rekonstrukciójához kapcsolódó megindító 

színpadtechnikai eszközök szállítása és felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. október 2018. december 

helyszíni telepítése foglaltak 
szerint 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
„Közösen a kiútért" című projekt 
keretében közösségfejlesztést célzó, az eljárást Kbt. 117. § Saját 

33. 
érintett lakosság bevonását, megindító Nemzeti beszerzési beilleszkedését, társadalmi integrációját felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 2021 . december 
segítő programok, akciók és a tervezett foglaltak 
fejlesztések elfogadtatását szerint alkalmazása 

segítő,valamint mediációs és 
antidiszkriminációs programok 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját 
34. 

„Közösen a kiútért" című projekt megindító Nemzeti beszerzési keretében életvezetés és felhívásban eljárásrend szabályok 2018. november 2021 . december 
háztartásgazdálkodás, valamint foglaltak 
családtervezés és gyermeknevelés szerint alkalmazása 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 elájrást Kbt. 117. §Saját 
35. 

„Közösen a kiútért" című projekt megindító Nemzeti beszerzési keretében ösztöndíj és önkéntes felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 2020. december 
programok, képzések, munkaerőpiaci foglaltak 
szolgáltatások megvalósítása szerint alkalmazása 

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi eljárást Kbt. 117. § Saját 
36. Bessenyei tér és Benczúr tér Green City megindító Nemzeti beszerzési 

elvekkel összhangban lévő felhívásban eljárásrend szabályok 2018. január 2018. szeptember 

építésére/kivitelezésére foglaltak alkalmazása szerint 


