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Melléklet a 211/2019.(Xll.19.) számú határozathoz: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 

Közbeszerzés Közbeszerzésre 
Eljárás Szerződés 

Tervezett 

Közbeszerzés tárgya tervezett irányadó eljárási eljárás megindításának teljesítésének 

mennyisége fajtája tervezett várható 
rend 

időpontja időpontja 

„ IKOP 3.2.0-15-2016-00013 

azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei 

Jogú város közösségi közlekedésének 
eljárást 

fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz 
megindító 

(41 db CNG és 6 db elektromos 
1. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2019. május 2020. szeptember 

meghajtású) beszerzése, töltőállomás 
foglaltak 

létesítése és autóbusz telephely 
szerint 

kialakítása" című projekt 

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 

2. meghajtású) beszerzése, töltőállomás felhívásban 
Nemzeti 

Meghívásos 2019. július 2019. augusztus 
értékhatár 

létesítése és autóbusz telephely foglaltak 

kialakítása" című projekt szerint 

megvalósításához szükséges telephely 

kivitelezéséhez kapcsolódó 

területelőkészítési munkák 

eljárást 

megindító 
Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 

3. Fenyő utca burkolatfelújítása felhívásban 2019. március 2019. július 
eljárásrend eljárás 

foglaltak 

szerint 

„TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001" eljárást Kbt. 117. §Saját 

azonosítószámú, „ Környezetvédelmi megindító Nemzeti beszerzési 
4. 2019. április 2019. december 

infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán felhívásban eljárásrend szabályok 

c. projekthez kapcsolódó kivitelezési foglaltak alkalmazása 



munkák 4 részben szerint 

eljárást 

megindító 

Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nemzeti 
5. felhívásban Kbt. 115. § Nyílt 2019. szeptember 2020. szeptember 

Nyíregyházán eljárásrend 
foglaltak eljárás 

szerint 

eljárást 
TOP 6.4.l -16-NYl-2017-00002 Kbt. 117. §Saját 

megindító 
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nemzeti beszerzési 

6. felhívásban 2019. szeptember 2020. szeptember 
Nyíregyházán II. ütem e. projekt eljárásrend szabályok 

foglaltak 
keretében kivitelezési munkák alkalmazása 

szerint 

eljárást 
TOP 6.l.4-16-NYl-2017-00001 

megindító 
lndiaház és Madárröpde létesítése a 

7. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2019. július 2020. december 
Nyíregyházi Állatpark területén e. projekt 

foglaltak 
keretében kivitelezési munkák 

szerint 

TOP-6.5.l -16-NYl-2017-00002 eljárást 

azonosítószámú Önkormányzati megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 
8. 2019. január 2019. október 

épületek energetikai korszerűsítése felhívásban eljárásrend eljárás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város foglaltak 



Önkormányzatánál Ill. ütem e. projekt szerint 

keretében kivitelezési munkák 

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 
eljárást 

azonosítószámú Gazdaságfejlesztést és Kbt. 117. §Saját 
megindító 

munkaerő mobilitást ösztönző Nemzeti beszerzési 
9. felhívásban 2019. január 2019. október 

közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat eljárásrend szabályok 
foglaltak 

pontján e. projekt keretében kivitelezési alkalmazása 
szerint 

munkák 

eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

megindító 

Modern Városok Program keretében Nemzeti beszerzési 
10. felhívásban 2019. április 2020. április 

Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt eljárásrend szabályok 
foglaltak 

keretében NyMJV - Kállay-kúria felújítása alkalmazása 

2019.04. kivitelezési munkák 
szerint 

eljárást 

megindító Kbt. 117. §Saját 
Modern Városok Program keretében 

felhívásban Nemzeti beszerzési 
11. Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt 2019. december 2020. június 

foglaltak eljárásrend szabá lyok 
keretében eszközbeszerzés 

szerint alkalmazása 



eljárást 
TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001 Kbt. 117. §Saját 

megindító 
azonosítószámú Nyíregyházi Nemzeti beszerzési 

12. felhívásban 2019. január 2021. szeptember 
Foglalkoztatási Paktum c. projekt eljárásrend szabályok 

foglaltak 
keretében szakértői szolgáltatás alkalmazása 

szerint 

eljárást 
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 Kbt. 117. §Saját 

megindító 
azonosítószámú projekt keretében a Nemzeti beszerzési 2020. december 

13. felhívásban 2019. február 
Korányi Frigyes és Szarvas utca eljárásrend szabályok 

foglaltak 
felújítása alkalmazása 

szerint 

eljárást 
Kbt. 117. § Saját 

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00005 megindító 
Nemzeti beszerzési 

14. azonosítószámú projekt keretében felhívásban 2019. július 2020. július 
eljárásrend szabályok 

Helyőrségi Művelődési Otthon felújítása foglaltak 
alkalmazása 

szerint 

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

azonosítószámú „Közösen a kiútért" megindító 
Nemzeti beszerzési 

15. című projekt keretében bűnmegelőzés fe lhívásban 2019. február 2022. március 
eljárásrend szabályok 

és közbiztonság erősítésével foglaltak 
alkalmazása 

kapcsolatos képzési, szemléletformálási szerint 



programok és helyi bűnmegelőzési 

stratégiák és cselekvési tervek 

elkészítése 

eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

GINOP-7.1.9-17-2018-00005 megindító 
Nemzeti beszerzési 

16. azonosítószámú projekt keretében felhívásban 2019. január 2020. január 
eljárásrend szabályok 

tervező kiválasztása foglaltak 
alkalmazása 

szerint 

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 
eljárást 

azonosítószámú A Nyíregyházi Kbt. 117. § Saját 
megindító 

Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Nemzeti beszerzési 
17. felhívásban 2019. május 2019. november 

„Kiserdők" területének funkcionális eljárásrend szabályok 
foglaltak 

bővítése c. projekt keretében kivitelezési alkalmazása 
szerint 

munkák a Kiserdők területén 

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

azonosítószámú Zöld Város kialakítása megindító 
Nemzeti beszerzési 

18. című projekt keretében „Vállalkozási felhívásban 2019. május 2020. április 
eljárásrend szabályok 

szerződés Bocskai-Kálmán Szolgáltató foglaltak 
alkalmazása 

Ház építésére" szerint 



„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást 

Conference Hotelstars minősítési megindító 
Kbt. 117. § Saját 

Nemzeti beszerzési 
19. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban 2019. február 2019. május 

eljárásrend szabályok 
elektromos berendezéseinek beszerzése foglaltak 

alkalmazása 
a Modern Városok projekt keretében" szerint 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást 

Conference Hotelstars minősítési megindító 
Kbt. 117. §Saját 

Nemzeti beszerzési 
20. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban 2019. február 2019. május 

eljárásrend szabályok 
informatikai eszközeinek beszerzése a foglaltak 

alkalmazása 
Modern Városok projekt keretében" szerint 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást 

Conference Hotelstars minősítési megindító 
Kbt. 117. §Saját 

Nemzeti beszerzési 
21. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban 2019. február 2019. május 

eljárásrend szabályok 
textiláruinak beszerzése a Modern foglaltak 

alkalmazása 
Városok projekt keretében" szerint 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & eljárást 

Conference Hotelstars minősítési megindító 
Kbt. 117. §Saját 

Nemzeti beszerzési 
22. rendszer szerinti 4 csillagos szálloda felhívásban 2019. február 2019. május 

eljárásrend szabályok 
üzemeltetéshez kapcsolódó eszközeinek foglaltak 

alkalmazása 
beszerzése a Modern Városok projekt szerint 



23. 

24. 

25. 

26. 

keretében" 

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & 

Conference Hotelstars minősítési 

rendszer szerinti 4 csillagos szálloda 

eszközbeszerzése a Modern Városok 

projekt keretében (2 részben)" 

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 

azonosító számú projekt keretében 

önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatánál II. ütem 

kivitelezési munkák 3 részben 

TOP-6.5. l -16-NYl-2017-00003 

azonosító számú projekt keretében 

önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatánál II. ütem 

kivitele zés i munkák 4 részben 

eljárást 

megindító 

felhívásban 

foglaltak 

szerint 

eljárást 

megindító 

felhívásban 

foglaltak 

szerint 

eljárást 

megindító 

felhívásban 

foglaltak 

szerint 

eljárást 

„E lektromos gépjárművek beszerzése 2 1 megindító 
részben" felhívásban 

foglaltak 
szerint 

Uniós eljárásrend J Nyílt eljárás 2019. január 2019. június 

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 
2019. március 2019. szeptember 

eljárásrend eljárás 

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 
2019. április 2019. október 

eljárásrend eljárás 

Kbt. 117. §Saját 

Nemzeti beszerzési 
2019. július 2019. október 

eljárásrend szabályok 

alkalmazása 



TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001" eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

azonosítószámú, „Környezetvédelmi megindító 
Nemzeti beszerzési 

27. infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán felhívásban 2019. augusztus 2020. július 
eljárásrend szabályok 

c. projekthez kapcsolódó kivitelezési foglaltak 
alkalmazása 

munkák 3 részben szerint 

eljárást 
Területi Infrastrukturális Fejlesztések - Kbt. 117. §Saját 

megindító 
Csomópontok és meglévő közutak Nemzeti beszerzési 

28. felhívásban 2019. október 2020. ápril is 
fejlesztése e. projekt keretében eljárásrend szabályok 

foglaltak 
kiviteli tervek elkészítése alkalmazása 

szerint 

eljárást 

megindító 

Közösségi színterek fejlesztése Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 
29. 

Nyíregyházán 
felhívásban 2019. május 2019. december 

eljárásrend eljárás 
foglaltak 

szerint 

eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

megindító 

Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak Nemzeti beszerzési 
30. felhívásban 2019. szeptember 2019. november 

részére eljárásrend szabályok 
foglaltak 

alkalmazása 
szerint 



31. eljárást 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kbt. 117. §Saját 
megindító 

Önkormányzata és intézményei, Nemzeti beszerzési 
biztosított gazdasági társaságai felhívásban 2019. szeptember 2019. október 

telephelyeinek vagyon-, és eljárásrend szabályok 

felelősségbiztosításának beszerzése 
foglaltak 

alkalmazása 
szerint 


