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39/2022. (11.24.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja jelen határozat mellékletét képező, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét. 

Dr. Kovt Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Közbeszerzés tárgya 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési terve 

Közbeszerzés Közbeszerzésre Tervezett eljárás tervezett irányadó eljárási fajtája mennyisége rend 

Eljárás Szer.z6dés 
megindításának teljesítésének 

tervezett id6pontja várható id6pontja 



„Megbízási 
szerződés az 
IKOP 3.2.0-
15-2016-
00013 
azonosítószá 
mú, 
Nyíregyháza 
Megyei Jogú 
város 
közösségi 
közlekedésé 
nek 

„Megbízási szerződés az IKOP 3.2.0-15-
2016-00013 azonosítószámú, 

fejlesztése 
érdekében 

Nyíregyháza Megyei Jogú város 47 db új 
közösségi közlekedésének fejlesztése autóbusz (41 Kbt. 117. § Saját érdekében 4 7 db új autóbusz ( 41 db db CNG és 6 Nemzeti beszerzési 1. CNG és 6 db elektromos meghajtású) db eljárásrend szabályok 2022. január 2022. június 
beszerzése, és töltőállomás létesítése elektromos 
című projekt megvalósításához meghajtású) alkalmazása 

szüksé9es megvalósíthatósági beszerzése, 
tanulmany és költség-haszon elemzés és 
felülvizsgálata" töltőállomás 

létesítése 
című projekt 
megvalósítás 
ához 
szükséges 
megvalósíth 
atósági 
tanulmány 
és költség-
haszon 
elemzés 
felülvizsgálat 
a" 

„Eszközbesz Kbt. 117. § Saját erzés 
2. „Eszközbeszerzés állatparkba - traktor, állatparkba - Nemzeti beszerzési 2022. február 2022. december pótkocsi" traktor, eljárásrend szabályok 

pótkocsi" alkalmazása 



„Karácsonyi Kbt. 117. §Saját 
„Karácsonyi csomag kézbesítése csomag Nemzeti beszerzési 2022. szeptember 2022. december 3. kézbesítése eljárásrend szabályok időskorúak részére" 

időskorúak alkalmazása részére" 

Tuzson 
János 
botanikus 

Tuzson János botanikus kert fejlesztése kert 
2022. április 2023. június 4 . kapcsán kivitelezési munkálatok fejlesztése Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

elvégzése kapcsán 
kivitelezési 
munkálatok 
elvégzése 

Tuzson 
János 

Tuzson János botanikus kert fejlesztése botanikus 
2022. szeptember 2023. június 5. kert Uniós eljárásrend Nyílt eljárás eszközbeszerzés fejlesztése 

eszközbesze 
rzés 

Kéménysepr 
ő utca zárt 

6. Kéményseprő utca zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer kivitelezése 

csapadékvíz 
elvezető 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2022. március 2022. augusztus 

rendszer 
kivitelezése 

Kéménysepr 
ő utca nyílt 

7. Kéményseprő utca nyílt csapadékvíz csapadékvíz Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2022. május 2022. november elvezető rendszer kivitelezése elvezető 
rendszer 
kivitelezése 



Útfejlesztése 
k 
Nyíregyházá 
n - Kivitelező 

Útfejlesztések Nyíregyházán - Kivitelező kiválasztásra Keretmegállapodá 
8. kiválasztásra irányuló közbeszerzési irányuló Uniós eljárásrend s alapján verseny 2022. március 2022. december 

eljárás (1 . keretmegállapodás újranyitás) közbeszerzé újranyitás 
si eljárás (1 . 
keretmegálla 
podás 
újranyitás) 

Útfejlesztése 
k 
Nyíregyházá 
n - Kivitelező 

Útfejlesztések Nyíregyházán - Kivitelező kiválasztásra Keretmegállapodá 
9. kiválasztásra irányuló közbeszerzési irányuló Uniós eljárásrend s alapján verseny 2022. március 2022. december 

eljárás (2. keretmegállapodás újranyitás) közbeszerzé újranyitás 
si eljárás (2. 
keretmegálla 
podás 
újranyitás) 

Útfejlesztése 
k 
Nyíregyházá 
n - Kivitelező 

Útfejlesztések Nyíregyházán - Kivitelező kiválasztásra Keretmegállapodá 
10. kiválasztásra irányuló közbeszerzési irányuló Uniós eljárásrend s alapján verseny 2022. március 2022. december 

eljárás (3. keretmegállapodás újranyitás) közbeszerzé újranyitás 
si eljárás (3. 
keretmegálla 
podás 
újranyitás) 



Jósa András 
Múzeum 
turisztikai 

Jósa András Múzeum turisztikai célú célú 

11. fejlesztése című pályázathoz fejlesztése 

kapcsolódóan kivitelezési munkák című Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2022. április 2023. június 

elvégzése pályázathoz 
kapcsolódóa 
n kivitelezési 
munkák 
elvégzés 

Jósa András 
Múzeum 
turisztikai 

Jósa András Múzeum turisztikai célú célú 

12. fejlesztése című pályázathoz fejlesztése 

kapcsolódóan gépek berendezések című Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2022. május 2023. június 

vásárlása ~ályázathoz 
apcsolódóa 

n gépek 
berendezése 
k vásárlása 

Jósa András 
Múzeum 

Jósa András Múzeum turisztikai célú kivitelezéséh Kbt. 117. § Saját 
fejlesztése című pályázathoz ez Nemzeti 13. kapcsolódó beszerzési 2022. május kapcsolódóan műszaki ellenőri eljárásrend szabályok 2023. június 

szolgáltatás beszerzése műszaki 
ellenőri 

alkalmazása 

szolgáltatás 
beszerzése 

Jósa András 

Jósa András Múzeum turisztikai célú Múzeum Kbt. 117. § Saját 
fejlesztése című pályázathoz kötelező Nemzeti 14. marketing beszerzési 2022. február kapcsolódóan marketing tevékenység tevékenység eljárásrend szabályok 2023. június 

beszerzése ének alkalmazása 

beszerzése 



Jósa András 
Múzeum 
turisztikai 
célú 

Jósa András Múzeum turisztikai célú 
fejlesztése 
című 

15. fejlesztése című pályázathoz pályázathoz Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2022. február 2022. december kapcsolódóan A Jósa András Múzeum kapcsolódóa 
"D"épület bontásának beszerzése n A Jósa 

András 
Múzeum 
"D"épület 
bontásának 
beszerzése 

Hősök tere Kbt. 117. § Saját 

16. Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan felújítása 3.sz. alatti Nemzeti beszerzési 2022. március 2022. szeptember ingatlan eljárásrend szabályok 
felújítása alkalmazása 

Nyíregyházi 
(Déli) Ipari 

Nyíregyházi (Déli) Ipari Park bővítésével Park 
bővítésével Uniós eljárásrend 17. összefüggő földmunka 
összefüggő 

Nyílt eljárás 2022. május 2022. december 
területelőkészítéshez földmunka 

területelőkés 
zítéshez 

Nyíregyházi Kbt. 117. § Saját (Déli) Ipari beszerzési 
Nyíregyházi (Déli) Ipari Park bővítésével Park Nemzeti szabályok 18. bővítésével 2022. február 2022. december 
összefüggő lőszermentesítés 

összefüggő 
eljárásrend alkalmazása 

részvételi szakasz 
lőszermente nélkül sítés 


