
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

82/2013. (III. 28.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja jelen határozat mellékletét képező, Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét. 

k.m.t. 

l z' 

I ~)
)1t>4---

* Dr. Szemán Sándor Dr. Kovács Ferenc 

polgármester címzetes főjegyző 

A határozatot kapják: 
1/ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 82/2013.( 11 1.28.) számú határozathoz 

Az eljárás megnevezése A beszerzés tárgya Az eljárás fajtája Az eljárás 
megindításának 

(tervezett) időpontja 

Felelős ügyintéző 

1. A nem közmüvel összegyLíjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 

szo lgáltatási 
koncesszió 

A Kbt. III. része szerint
nyílt eljárás 

2013-05-01 Bongár Viktória 

2. Csapadékviz elvezetés tanu lmány terv 
készitése 

szo lgá ltatás 
megrendelés 

A Kbt. II I. része szerint 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-05-01 Veczánné Repka Jolán 

3. Ke rékpárút csapadékvíz elvezetése építési beruházás A Kbt. III. része szerint
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 
2013-06-01 Veczánné Repka Jolán 

4. Szennyvíz programmal összefüggő 
úthelyreállítások 

építési beruházás A Kbt. II. része szerint
nyílt eljárás 

2013-04-01 Pató István 

5. Természetben nyújtott szociális ellátások 
vásárlási utalvány formájában 

áru beszerzés A Kbt. II. része szerint
nyílt eljárás 

2013-04-01 Szeged i Ed it 

6. Móricz Zsigmond Általános Iskola 
tornatermének padlóburkolat cseréje 

építési beruházás A Kbt. III. része szerint
hirdetmény közzététele 

nélkü li tárgyalásos 

2013-05-01 Kovácsné Szatai Ágnes 

7. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
be lterü leti csapadékvíz rendszerének 

fej lesztése - kivitelezés 

építési beruházás Kbt. III. része szerinti 
nyílt 

2013-04-01 Mikléné Lő rincz Csilla 



Az eljárás megnevezése A beszerzés tárgya Az eljárás fajtája Az eljárás 
megindításának 

(tervezett) időpontja 

Felelős ügyintéző 

8. Városi és e lővárosi közösségi közlekedési 
rendszer és interm odá lis csomópont 

fejlesztése Nyíregyházán -
Megvalósíthatósági tanulmány készítése 

szo lgálta tás 
megrendelés 

Kbt . II. része szerinti 
nyílt 

2013-04-15 Mikléné Lőrincz Csilla 

9. Az érkerti lakótelep nagyvárosias 
lakókörnyezetének minőségí megújítása 

kivitelezés 

építési beruhá zás Kbt. III. része szerinti 
nyílt 

2013-05-01 Mikléné Lőrincz Csilla 

10. Az érkerti lakótelep nagyvárosias 
lakó környezetének minőségí megújítása 

soft elemek 

szo lgáltatás 
megrendelés 

Kbt. II. része szerinti 
nyílt 

2013-05-01 Mikléné Lőrincz Csilla 

ll. Az érkerti lakótelep nagyvárosias 
lakó környezetének minőségi megújítása" 
c. pályázat megvalósításához szükséges 

mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység 
ellátása 

szo lgá ltatás 
megrendelés 

Kbt. II I. része szerinti 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-03-05 Mikléné Lőrincz Csi lla 

12. Az érkerti lakótelep nagyvárosias 
lakókörnyezetének minőségi megújítása 
c. pá lyázat megvalósításához szükséges 

projektmenedzsmenti tevékenység 
ellátása 

szolgáltatás 
megrendelés 

A Kbt. III. része sze rinti 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-03-20 Mikléné Lőrincz Csilla 

13. A Huszártelep területi és társadalmi 
reintegrációja - kivitelezés 

építési beruházás Kbt. III. része szerinti -
nyílt 

2013-05-01 Mikléné Lőrincz Csilla 

14. A Huszá rtelep területi és társadalmi szo lgáltatás Kbt. II. része szerinti  2013-05-01 Mikléné Lőrincz Csilla 



Az eljárás megnevezése A beszerzés tárgya Az eljárás fajtája Az eljárás Felelős ügyintéző 

megindításának 
(tervezett) időpontja 

reintegrációja soft elemek megrendelés nyílt 

15. A Huszárte lep területi és társadalmi 
reintegrációja" c. pályázat 

megvalósításához szükséges mérnöki és 
műszaki e ll enőri tevékenység ellátása 

szolgá ltatás 
megrendelése 

Kbt. III. része sze rint
hirdetmény közzététele 

né lküli tárgyalásos 

2013-03-05 Mikléné Lőrincz Csilla 

16. "A Huszártelep területi és társadalmi 
reintegrációja" c. pályázat 

megvalósításához szükséges 
projektmenedzsmenti tevékenység 

ellátása" 

szo lgá ltatás 
megrendelése 

Kbt . III. része szerint
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 
2013-03-20 Mikléné Lőri ncz Csi lla 

17. Móra Ferenc Általános Iskola felújítása építési beruházás Kbt. III. része szerint
nyílt 

2013-05-01 Mikléné Lőríncz Csilla 

18. 
Nyíregyháza kerékpárforgalmi 

hálózatának fej lesztése - műszaki ellenőr 

szolgáltatás 
megrendelése 

Kbt. III. része szerint 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-03-31 Karóczkai Adrienn 

19. Nyíregyháza kerékpárforgalmi 

hálózatának fejlesztése - építés 

építési beruházás A Kbt. III. része szerint 
nyílt 

2013-04-01 Karóczkai Adrienn 

20. 

2l. 

KultúrSziget Agóra - nyilvánosság 

KultúrSziget Agóra - tervezés + építés 

szolgálta tá s 
megrendelés 

építési beruházás 

Kbt. III. része szerint
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

Kbt . III. része szerint 
nyílt 

2013-04-01 

2013-05-01 

Karóczkai Adrienn 

Karóczkai Adrienn 



Az eljárás megnevezése A beszerzés tárgya Az eljárás fajtája Az eljárás Felelős ügy intéző 

megindításának 
(tervezett) idéSpontja 

22. Ku ltúrSziget Agóra - eszközbeszerzés 
áru beszerzés Kbt. II . része szerint

nyílt 
2013-12-01 Karóczkai Adrienn 

23. 
Nyiregyháza-Borbánya bezárt 

hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, 

szennyezés csökkentése 

projektmenedzsment 

szo lgálta tá s 
megrendelés 

Kbt. III. része szerint 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-04-01 Karóczkai Adrienn 

24. Nyíregyháza-Borbánya bezárt 

hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, 

szennyezés csökkentése - kármentesítés 

építési beruházás Kbt. III. része szerint
nyílt 

2013-04-01 Karóczkai Adrienn 

25. 
Nyíregyháza-Borbánya bezárt 

hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, 

szennyezés csökkentése - műszaki ellenőr 

szolgáltatás 
megrendelés 

Kbt. III. része szerint
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-05-01 Karóczkai Adrienn 

26. 
Közbiztonság fejlesztése térfigyelő 

kamera beszerzés 
árubeszerzés Kbt. III. része szerint 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 

2013-03-05 Karóczkai Adrienn 

27 . Fenntartható, komplex szolgáltatás 
Kbt. III. része szerint 

hirdetmény közzététele 
2013-04-01 dr. Podlovics Roland 



Az eljárás megnevezése 

szolgáltatásfej lesztés és funkcióbővítés 

Sóstó-Gyógyfürdőn - műszaki ellenőrzés 

A beszerzés tárgya 

megrendelés 

Az eljárás fajtája 

nélküli tárgyalásos 

Az eljárás 
megindftásának 

(tervezett) időpontja 

Felelős ügyintéző 

28. Fenntartható, komplex 

szo lgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés 

Sóstó-Gyógyfürdőn - üzleti marketing 

tevékenység 

szo lgá ltatá s 
megrendelés 

Kbt. III. része szerint
nyílt eljárás 

2013-04-01 dr. Podlovics Roland 

29. Fenntartható, komplex 

szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés 

Sóstó-Gyógyfürdőn - eszközbeszerzés 

áru beszerzés Kbt . II. része szerint 
nyílt 

2013-04-01 dr. Podlovics Roland 

30. Fenntartható, komplex 

szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés 

Sóstó-Gyógyfürdőn - kiviteli terv + épités 

építési beruházás Kbt. II. része sze rint -
nyílt 

2013-05-01 dr. Podlovics Roland 

31. 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi 

Csicsergő Tagintézményének fejlesztése 

építési beruházás Kbt. III. része szerinti 
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos 

2013-03-08 Hajnal - Ujhelyi Rita 

32 . Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék építési beruházás Kbt. III. része sze rint i  2013-03-08 Hajnal- Ujhelyi Rita 



Az eljárás megnevezése A beszerzés tárgya Az eljárás fajtája Az eljárás Felelős ügyintéző 

megindftásának 
(tervezett) időpontja 

Tagintézményének felújítása és bővítése hirdetmény közzététele 

né lküli tárgyalásos 


33. Nyíregyháza közigazgatási területén 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás szolgáltatási A Kbt . III. része szerinti- 2013-04-25 Márki János 

ellátása koncesszió nyílt eljárás 
34. 

Vagyon biztosítás 	 szolgáltatás A Kb!. III. része szerinti - 2013-09-01 Hadháziné Papp Erika, Dr. 
megrendelés nyílt Rácz Nóra 


