
A Közgyűlés 
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KÖZGYŰLÉSÉNEK 

51/2020. (111.26.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

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

jelen határozat mellékletét képező - 2020. évi közbeszerzési tervét. 

. //r,,__!) -
Dr. Kovács Ferenc 

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 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020 évi közbeszerzési terve 
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Közbeszerzés -Gözbeszerzésre 
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5. 

Közbeszerzés tárgya tervezett irányadó eljárási 
mennyisége rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

----4- -- --

Karácsonyi csomag kézbesítése 
idöskorúak részére 

--- -- --- - -- --- --

NyMJV - Nyíregyháza közétkeztetés 
2020 

"TOP-6 2 1 -16-NY1 -2017-00003 
azonositó számú, Óvodafejlesztés 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánal-11. ütem" e. 
projekthez tartozó Tündérkert Keleti 
óvoda Nefelejcs Tagintézmény meglévő 
épületének felújítási és korszerüsítési 
munkái 

„Szociális városrehabilitació Nyíregyháza 
szegregált területein" címü TOP-6 7 1-
16-NY1-2017-00001 azonositószámú 
projekthez tartozó kivitelezési munkák -
II . ütem 

Helyőrségi Művelődési Otthon 
felújításához kapcsolódó 
konyhatechnológia beszerzése 

eljárást 
megindító 
felhívásban 
foglaltak 
szerint 

eljárást 
megindító 
felhívásban 
foglaltak 
szerint 

eljárást 
megindító 
felhív asban 
foglaltak 
szerint 

eljárást 
megindító 
felhívásban 
foglaltak 
szerint 

eljárást 
megíndítófel 
hívásban 
foglaltak 
szerint 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 117. § Saját 
beszerzési 
szabályok 
alkalmazása 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

Kbt. 117. § Saját 
beszerzési 
szabályok 
alkalmazása 

- . - --

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 117. §Saját 
beszerzési 
szabályok 
alkalmazása 

Kbt 117 §Saját 
beszerzési 
szabályok 
alkalmazása 

1
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Eljárás Szerződés 
megindításának teljesltésének 

tervezett időpontja várható időpontja 
J_ __ 

2020. szeptember 2020. december 
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2020 március 2030 szeptember 

2020. március 2020. augusztus 

- - --

2020. ápnlis 2020. november 
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2020 április 2020 augusztus 
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- - -- - -

1 eljárást Kbt. 117 § Saját 
Helyőrségi Művelődési Otthon megindító Nemzeti beszerzési 6 felújításához kapcsolódó felhívásban eljárásrend szabályok 2020 március 2020 augusztus 
szinhaztörténeli installáció foglaltak alkalmazása szerint 

- - -~ ·-- -
eljárást Kbt. 117. §Saját 

Helyőrségi Művelődési Otthon megindító Nemzeti beszerzési 7. felújításához kapcsolódó butorbeszerzés felhivásban eljárásrend szabályok 2020. április 2020. augusztus 
foglaltak 
szerint alkalmazása 

-- - - - ---

Helyőrségi Múvelődés1 Otthon eljárást Kbt 117 §Saját 
felújításához kapcsolódó megindító Nemzeti beszerzési 8 felhívásban 2020. április 2020 augusztus színpadtechnikai eszközök beszerzése foglaltak eljárásrend szabályok 
(hang és fénytechnika) szerint alkalmazása 

- - >- -- ---
eljárást Kbt 117. §Saját megindító 

9 Egészségügyi Centrum kialakításához felhívásban Nemzeti beszerzési 2020. május 2020 november kapcsolódó kivitelezési munkák eljárásrend szabályok foglaltak alkalmazása szerint 
>--- - - - ·- -- -- -- --

eljárást Kbt. 117. §Saját 
Egészségügyi Centrum kialakításához meg indi tó Nemzeti beszerzési 10 felhívásban 2020. július 2020. november kapcsolódó eszközbeszerzés foglaltak eljárásrend szabályok 

szerint alkalmazása 

--+- - -- - -- --- -
t 

eljárást Kbt 117. §Saját Nyíregyháza. Honvéd utcán új bölcsőde megindító Nemzeti beszerzési 11 kialakításához kapcsolódó tervezési felhívásban eljárásrend szabályok 2020. május 2020 szeptember 
munkák foglaltak 

szerint alkalmazása 

- --- - -- -- -
eljárást 

Nyiregyháza, Honvéd utcán új bölcsőde megindító Nemzeti Kbt 115. § Nyílt 12 kialakításahoz kapcsolódó kivitelezési felhívasban eljárásrend eljárás 2020. december 2021. július 
munkák foglaltak 

szerint 
- --- - - -----



...- ··- - - --
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"Nyíregyháza közösségi közlekedésének 
fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz 
beszerzése, töltöállomas létesítése és 
autóbusz telephely kialakítása" c projekt 
keretében IKOP 3.2 0 projekt keretében 
telephely k1v1telezésre vonatkozó eljárást 

„Nyíregyháza közösségi közlekedésének 
fejlesztése erdekében 47 db ÚJ autóbusz 
beszerzése, töltőállomás létesítése és 
autóbusz telephely kialakítása" e. projekt 
keretében elkészített 
Megvalóslthatóság1 Tanulmány 
felülvizsgálatának kiegészitö 
közbeszerzése 

-
eljárást 
megindító 
felhívasba 
foglaltak 
szerint 

eljárást 
megindító 
felhivásba 
foglaltak 
szerint 

n 

n 

1 

---~ 

Uniós eljárásrend 
1 

Nyllt eljárás 

--.-- --

Kbt 112. § (1) 

Nemzeti bekezdés b) pont 

eljárásrend Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

-- --
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Nyíregyházi Atlétikai Centrum 
eszközbeszerzés 

Benczúr-Bessenyei terek útjainak, 
járdáinak rekonstrukciója 

eljárást 
megindító 
felhivásba 
foglaltak 
szerint 

n 

-
eljárást 
megindító 
felhivásb 
foglaltak 
szerint 

1- -- +- --- - ---- - - „ 
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Nyíregyház a -Sóstógyógyfürdő integrált 
termék- és szolgáltatásfeilesztése tárgyú 
pro1ekthe1 kapcsolódó k1víte le1ési 
munkák elvégzése 

Modern Városok Program keretében 
Jégkorszak 1nterakt1v állatbemutató 
kialakitásáhot kapcsolódó kivitelezést 
munkák és eszközbeszerzés 

eljárást 
megindito 
felhivásb. 
foglaltak 
szerint 

•·- -
eljárást 
megind1to 
felhivásb 
foglaltak 
szerint l 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

--- --
Kbt. 117. § Saját 

Nemzeti beszerzési 
eljárásrend szabályok 

alkalmazása 

- - -- --
Kbt. 117. §Saját 

Nemzeti beszerzési 
eljárásrend szabályok 

alkalmazása 

- - - --- ·· -

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

- --

""---· -

2020 december 2022 májUS 

1 

--

2020 ápril is 2020 ember 
1 

2020. június 2020. ' óber 

2020. március 2020 ' óber 

-

2020. július 2021. j us 

-

2020 június /022 r 

-- -

us 

J 



19. 
Modern Városok Program keretében 
Sóstó Múzeumfalu Mesekert projekt 
tervfelülvízsgálat, tervek átdolgozása 

eljárást 
megindító 
felhívásban 
foglaltak 
szerint 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 117. § Saját 
beszerzési 
szabályok 
alkalmazása 

2020. ápnlís 2020 szeptemberl 

_J 


