
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

53/2019. {111.28.} számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - jelen 

határozat mellékletét képező - 2019. évi közbeszerzési tervét. 

Dr. Kovács erenc 

polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



1. 

2. 

3. 

Me lléklet az 53/2019.(111.28.) számú határozathoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési terve 

-

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

JKOP 3.2.0-15-2016-00013 
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei 
Jogú város közösségi közlekedésének eljárást fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz 
(41 db CNG és 6 db elektromos megindító 

meghajtású) beszerzése, töltőállomás felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

létesítése és autóbusz telephely foglaltak 

kialakítása" című projekt szerint 

megvalósításához szükséges telephely 
tervezési feladatainak ellátása 

„IKOP 3.2.0-15-2016-00013 
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei 
Jogú város közösségi közlekedésének 
fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz eljárást 
(41 db CNG és 6 db elektromos megindító 
meghajtású) beszerzése, töltőállomás felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 
létesítése és autóbusz telephely foglaltak 
kialakítása" című projekt szerint 
megvalósításához szükséges telephely 
kivitelezéséhez kapcsolódó 
területelökészítési munkák 

eljárást Kbt. 117. § Saját TOP 6.3.1 Barnamezös területek megindító Nemzeti beszerzési rehabiltációja Tiszavasvári úti laktanyák felhívásban eljárásrend szabályok tekintetében - eszközbeszerzés foglaltak 
szerint alkalmazása 

Eljárás Szerződés 
megindításának teljesítésének 

tervezett Időpontja várható időpontja 

2019. május 2020. április 

2019. május 2019. szeptember 

2019. május 2019. szeptember 



TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 eljárást Kbt. 117. § Saját azonosítószámú Óvodafejlesztés megindító Nemzeti beszerzési 2019. november 2020. augusztus 4. t;:Jyí regyháza Megyei ~-ogú V~r~.s . felhívásban eljárásrend szabályok Onkormányzatánal 11.utem c1mu projekt foglaltak alkalmazása keretében kivitelezési munkák elvégzése szerint 

TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 eljárást Kbt. 117. § Saját azonosítószámú óvodafejlesztés megindító Nemzeti beszerzési 2019. június 2019. szeptember 5. Nyíregyháza Megyei Jogú Város . felhívásban eljárásrend szabályok Önkormányzatánál 11.ütem című projekt foglaltak alkalmazása keretében eszközbeszerzés szerint 

eljárást 
megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 2019. március 2019. június 6. Fenyő utca burkolatfelújítása felhívásban eljárásrend eljárás foglaltak 
szerint 

„TOP-6. 3.3-16-NY1 -2017-000~1" . eljárást Kbt. 117. § Saját azonosítószámú, „Környezetvedelm1 megindító Nemzeti beszerzési 2019. április 2019. november 7. infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán felhívásban eljárásrend szabályok c. projekthez kapcsolódó kivitelezési foglaltak alkalmazása munkák 4 részben szerint 

eljárást 
TOP-7.1.1.-16-H-067-1 azonosítószámú megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 2019. március 2019. augusztus 8. projekt keretében a Robinson domb és felhívásban eljárásrend eljárás Kölyökvár felújítása foglaltak 

szerint 

eljárást 
TOP-7 .1.1.-16-H-067-1 azonosítószámú megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 2019. április 2019. szeptember 9. projekt keretében az Alvégesi felhívásban eljárásrend eljárás Művelődési Ház felújítása foglaltak 

szerint 

TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 eljárást Kbt. 117. §Saját 
azonosítószámú projekt keretében a megindító Nemzeti beszerzési 2019. június 2020. április 10. 
Fenyő u. rendelő felújítása és Csillag felhívásban eljárásrend szabályok foglaltak alkalmazása utcán rendelő kialakítása szerint 



TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 eljárást Kbt. 117. §Saját 
11 . azonosítószámú projekt keretében a megindító Nemzeti beszerzési 2020. július felhívásban 2019. november Bokréta utcán Egészségügyi Centrum foglaltak eljárásrend szabályok 

kialakítása szerint alkalmazása 

eljárást Kbt. 117. §Saját TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 megindító Nemzeti beszerzési 12. azonosítószámú projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2019. szeptember 2020. február 
eszközök beszerzése foglaltak alkalmazása szerint 

TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00002 eljárást Kbt. 117. §Saját 
Csomópont és kerékpárút fejlesztés megindító Nemzeti beszerzési 2020. június 13. felh ívásban 2019. október Nyíregyházán II. ütem c. projekt foglaltak eljárásrend szabályok 
keretében kivitelezési munkák szerint alkalmazása 

TOP 6.1.4-16-NY1 -2017-00001 eljárást 

lndiaház és fl!iadárröpde létesítése a megindító 
2020. június 14. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2019. április Nyíregyházi Allatpark területén c. projekt foglaltak keretében kivitelezési munkák szerint 

Területi Infrastrukturális Fejlesztések - eljárást Kbt. 117. § Saját megindító 
15. Csomópontok és meglévő közutak felhívásban Nemzeti beszerzési 2019. március 2020. október fejlesztése c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 

kivitelezési munkák szerint alkalmazása 

TOP-6.5.1-16-NY1 -2017-00003 eljárást azonosítószámú Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 2019. augusztus 16. felhívásban 2019. március Nyíregyháza Megyei Jogú Város foglaltak eljárásrend eljárás 
Onkormányzatánál II. ütem c. projekt szerint keretében kivitelezési munkák 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 eljárást azonosítószámú Önkormányzati megindító 
17. épületek energetikai korszerűsítése felhívásban Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 2019. január 2019. augusztus Nyíregyháza Megyei Jogú Város foglaltak eljárásrend eljárás 

Onkormányzatánál Ill. ütem c. projekt szerint keretében kivitelezési munkák 



TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 eljárást azonosítószámú Gazdaságfejlesztést és Kbt. 117. §Saját 

18. munkaerő mobilitást ösztönző megindító Nemzeti beszerzési 
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat felhívásban eljárásrend szabályok 2019. január 2019. augusztus 

pontján c. projekt keretében kivitelezési foglaltak alkalmazása 
munkák szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját Modern Városok Program keretében megindító Nemzeti beszerzési 19. Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2019. március 2019. szeptember 
keretében kivitelezési munkák foglaltak alkalmazása szerint 

eljárást Kbt. 117. §Saját Modern Városok Program keretében megindító Nemzeti beszerzési 20. Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2019. március 2019. szeptember 
keretében eszközbeszerzés foglaltak alkalmazása szerint 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját 
azonosítószámú Nyíregyházi megindító Nemzeti beszerzési 21. felhívásban 2019. január 2021 . szeptember Foglalkoztatási Paktum c. projekt foglaltak eljárásrend szabályok 
keretében szakértői szolgáltatás szerint alkalmazása 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. §Saját azonosítószámú Nyíregyházi megindító Nemzeti beszerzési 22. Foglalkoztatási Paktum e. projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2019. május 2021. október 
keretében önfoglalkoztatóvá válást foglaltak alkalmazása 
segítő tanácsadás szerint 

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 eljárást Kbt. 117. § Saját 
azonosítószámú Sóstói Múzeumfalu megindító Nemzeti beszerzési 2019. július 23. fejlesztése e. projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2019. március 

eszközbeszerzés foglaltak alkalmazása szerint 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 eljárást azonosítószámú Szociális Kbt. 117. § Saját 
városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 24. felhívásban 2019. július 2020. október 
szegregált területein című projekt foglaltak eljárásrend szabályok 
keretében kivitelezési munkák végzése - szerint alkalmazása 
II. ütem 



TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 eljárást Kbt. 117. § Saját 
25. azonosítószámú projekt keretében a megindító Nemzeti beszerzési 

Korányi Frigyes és Szarvas utca felhívásban eljárásrend szabályok 2019. február 2019. október 
foglaltak felújítása szerint alkalmazása 

eljárást Kbt. 117. §Saját TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 megindító Nemzeti beszerzési 26. azonosítószámú projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 201 9. június 2020. március 
Helyőrségi Művelődési Otthon felúj ítása foglaltak 

szerint alkalmazása 

eljárást 

27. 
Modern Városok Program keretében megindító 
Jégkorszak interaktív állatbemutató felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2019. július 2021. március 
attrakció kivitelezési munkái foglaltak 

szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját GINOP-7.1.9-17-2018-00005 megindító Nemzeti beszerzési 28. azonosítószámú projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2019. december 2021 . március 
kivitelező kiválasztása foglaltak 

szerint alkalmazása 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
azonosítószámú „Közösen a kiútért" eljárást 
című projekt keretében bűnmegelőzés megindító Kbt. 117. § Saját 

29. és közbiztonság erősítésével felhívásban Nemzeti beszerzési 2019. február 2022. március kapcsolatos képzési, szemléletformálási foglaltak eljárásrend szabályok 
programok és helyi bűnmegelőzési szerint alkalmazása 
stratégiák és cselekvési tervek 
elkészítése 

eljárást Kbt. 117. § Saját GINOP-7.1.9-17-2018-00005 megindító Nemzeti beszerzési 30. azonosítószámú projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok 2019. február 2019. szeptember 
tervező kiválasztása foglaltak alkalmazása szerint 



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

31. Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a felh ívásban Nemzeti beszerzési 2019. január 2019. november 
„Kiserdők" területének funkcionális eljárásrend szabályok 
bővítése e. projekt keretében kivitelezési foglaltak alkalmazása 
munkák a Kiserdők területén szerint 

TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját azonosítószámú Zöld Város kialakítása megindító 
Nemzeti beszerzési 32. című projekt keretében "Vállalkozási felhívásban eljárásrend szabályok 2019. január 2019. október 

szerződés Bocskai-Kálmán Szolgáltató foglaltak 
Ház építésére" szerint alkalmazása 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást Kbt. 117. § Saját Conference Hotelstars minősítési megindító Nemzeti beszerzési 33. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felh ívásban eljárásrend szabályok 2019. február 2019. május 
elektromos berendezéseinek beszerzése foglaltak 
a Modern Városok projekt keretében" szerint alkalmazása 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást Kbt. 117. § Saját Conference Hotelstars minősítési megindító Nemzeti beszerzési 34. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban eljárásrend szabályok 2019. február 2019. május 
informatikai eszközeinek beszerzése a foglaltak 
Modern Városok projekt keretében" szerint alkalmazása 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást Kbt. 117. § Saját Conference Hotelstars minősítési megindító Nemzeti beszerzési 35. rendszer szerinti 4 csi llagos szálloda felhívásban eljárásrend szabályok 2019. február 2019. május 
textiláruinak beszerzése a Modern foglaltak 
Városok projekt keretében" szerint alkalmazása 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást Conference Hotelstars minősítési 
megindító Kbt. 117. § Saját 

36. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban Nemzeti beszerzési 2019. február 201 9. május üzemeltetéshez kapcsolódó eszközeinek foglaltak eljárásrend szabályok 
beszerzése a Modern Városok projekt alkalmazása 
keretében" szerint 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást 
Conference Hotelstars minősítési megindító 

37. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2019. január 2019. június 
eszközbeszerzése a Modern Városok foglaltak 
projekt keretében (2 részben)" szerint 


