
NVfREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ vÁRos 
KölGvOl1sEÉNEk 

lZ/2015. (I. 29.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 
41/2014. (III. 20.) számú határozat módosításáról 

A. KözgyCilés 

1. Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja. 

2. Jelen határozat mellékiete il 41/2014. (III.20.) szám ú határozat mellékiete helyébe lép. 

• 
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.t . 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes f{jjegyz6 

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



Melléklet a 12/2015. [1.29.) szamú határozathoz 

1. I Új autóbusz megállóhelyek létesítése építési beruházás a Kbt III. része alapján, a 2014-07.Q1 

122. § (7) bekezdés al 
pontja szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 
tárgya 

a Kb! III. része alapján, a 
2. I Városi zöldfelületek felmérése szolgáltatás megrendelés 122. § (7) bekezdés a) 2014-()4-15 

(geodéziai) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

3. i Városi zöldfelületek felmérése szaigáitatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 2014-06-15 

(dendrológia;), lerrása (város okológial, 122. § (7) bekezdés al 

botanikai) 
pontja szerinti hirdetmény 

közzététele nélkű li 
tárgyalásos eljárás 

4. I szolgáltatás megrendelés a Kbt. III ~sze alapján, " 2014-10-17 

aNyíregyháza Megytli Jogú v,;ros 121. § (l) bekezdés b) 

IlJldfe/ü/etének kataszteri felmé~sen pontja szerinti nyílt eljórás 

5. I Belvárosi parkok rekonstrukciója építési beruházás a Kbt. III. része alapján, a 2014-07·15 
122. § (7) bekezdés a) 

pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárá, 

a Kbt. III. része alapján, a 
6. I Kutyafuttató létesrtése építési beruházás 122, § (7) bekezdés a) 2014.Q6-15 

pontja szerinti hirdetmény 
kőzzététele nél kUli 
tárgYi 

7. I A nem kőzművel összegyűjtött háztártási 
szennyvíz begyűjtésére szolgáltatási koncesSlló Kbl. III. rész szerinti nynt 2014-01-29 

vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása eljárás 



9. 

10. 

11. I 

vízjcgi létesités! engedélyes tervek 

készltése 

Egylísszegii fi" ótol6nyáras vállalkozós; 

szerzlJdés "NylregyházD és Térsége 

Szennyvízelvezetési és 

5zennyvíztísztJtásl ProgramJo' (KEOP-

1.2.0/2F-200s.orJOS) FIOIC Piros klínyv 

szerinti generál-klvfte/ezésére és kiviteli 

terv készftésére 

Átalányáras vállD/kozós; (építési) 

szenlJdés - NyIregyháza és Térsége 

szenn)lllizelvezetésl és 

szennyvfztísztítósl programjába. 

kapcsolódó"n (2. ütem, Csongor utca, 

hrsz.' (320) útépltés kivitelezési 

munkák 

12. I Gyermekjálét; Központ - Őzike Bőlc,őde 
- belső fütés felújítás és k(ílső munkák 

13. I Iskolatej program -Iskolatej általános 

iskolai tanulók részére 

építéSi beruházás 

építési beruházás 

épit!!sl beruházás 

árubeszerz.és 

III. rés.e alDp}án, a 
122. § (7) bekezdés DJ 

pontja szerinti hirdetmény 
k8zzététele nélkűll 

a Kbt. III. része alapján, a 
122. § (7) bekezdés al 

pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 

a Kbt. //I része alap/6n, o 
1221 A.f szerinti eljárás 

"Kbt. /II része alapján, " 
1221 A.§ szerinti eljórá. 

a Kbt. III. része alapján, a 
122. § (7) bekezdés aj 

pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 

2014-06-25 

2014-12-16 

2014-07-08 

2014-118-08 

2014-04-01 . 



KEOP-l.l.1/C/13-2013-0ooS árubes:zerzés Kbt. II. rész szerinti nyílt 2014-11).()9 

"Nyíregyháza települési szilárdhulladék· eljárás 

gazdálkodási rendszerének e.szközpark-

fejlesztése, Informatikai korszerűsítése 

lS. KEOP-l.I.l/c/13-2013-0005 a kbt. III része alapján, a 2014-04-01 

"Nyíregyháza települési szilárd hulladék· szolgáltatás megrendelés 122/ A.§ szerinti eljárás 

gazdálkodási rendszerének es,közpark-

fejle.szb?5"e$ informatikai korszerűsítése -
Nyomdai szolgáltatások 

16. I KEOP-1.1.1/c/13-2013-OOOS a Kbt. III része alapján, a 

.Nyiregyháza települési szilárdhulladék· szolgáltatás megrendelés 122/A.§ szerinti eljárás 

gazdálkodási rendszerének "",közpar. -

fejlesztése, informatikal korszerűsítése ~ 

Szem léletformálás 

17. I KEOP-l.l.l/C/13-2013-0005 

"Nyíregyháza települési szilárdhulladék- I szolgáltatás megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2014-09-03 

gazdálkodási rendszerének eszköz park - 122/A.§ szerinti eljárás 

fejlesztese, informatikai korszerűsítése -

Projektmenedzsment 

18. I "ÁROP -1.A.5-2013-2013-oo77 szolgáltatás megrendelés a Kbt. HI rés,e alapján, a 

"Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei 122/A.§ szerinti eljárás 2014-04-18 

Jogú Város Onkormányzatánáf'l -

Rendezvényszervezés 

19. I "TfOP-l.2. i-=-ÓS/2-=-2oo9:iio08 ... ··T·· ······á;ubeSlerzés --- a Kbt. III része alapján, a 

"KultúrSziget - AGÓRA Nyíregyháza"- 122!A.§ szerinti eljárás 2014-04-23 

informatikai eszközbeszerzés 



"KultúrSzigel - AGÓRA Nyíregyhára"- ,;rubeszerzés a Kbt. III része alapján, a 2Q14-o5-14 

bútorok beszerzése 122/A.§ szerinti eljárás 

21.1 A HUSKROUN 
"A környezetvédelem fejlesztése szolgáltatas megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2014-02-07 

Munká<:s és Ungvár városok 122/A.§szerinti eljárás 

környezetszennyezd vfzikölmű 

helyzetének (ivóvíz és szennyviz) 

felmérésével, továbbá e meglévő 

rendszerek fejlesztési programjának 

kidolgozásával" dmű projekt keretében 

műszaki tanuJmányterv, iHetve előzetes 

megvalósithatóságl tanulmány 

elkészítése 

I I 
22. I Az ÉAOP-3~i~ijA:1l-2öi2-OO52'-'-1-'-'-"--;PitéSj beruhá;:;is--------r--·a Kbt: III része alapján, a 2014-03-24 

azonosító sziÍmú, "Nyíregyháza 121. § (1) bekezdés b) 
önkormányzati tulajdonú belterületi pontja szerinti nyílt eljárás 
útjainak fejlesztése" dmű projekthez 
kapcsolódó kivitelezési tevékenység 

ellátása 

23. I Az ÉAOP-3_1.2/A-11-2012-0052 épitési beruházás a Kbt_1II része alapjár/, a 
azonosító számú, "Nyíregyháza 121, §(1) bekezdés b} 

önkormányzati tulajdonú belterületi pontja szerinti nyílt elj6,ps 
útjainak fejlesztése" dmű projekthez 
kapcsolódó kivitelezési tevékenység 

ellátása- Aranll János utcateljo. 
útburkolat és járda felúj/tása, Arany 

Jár/os u. - Szorvas u, - KlflYó II, 
kőrforgalmi csomópont létesitése és o 

Szart/os utcón gyaiog-lrerékpórút 



aZOJfOsltó számú, .Nyfregyháza 

önkormányzati tu/aJdonú be/teriJ/et! 
útjainakfejlesztése" címU projekthez 

kafKSoIód6 kMte/ezésl tevékenység 

e/16tósa- Garibaldi utca teljes 

útburkolat és járdafelújítása 
I 25~ Az fAOP-3.J.Z/A-ll-l01HIIJ52-----t------éPiié.i-biruh6z6s 

azonos/tó mmú, .Nylregyháza 

önkormányzati tu/ajdonú belter{jleti 

útjalnfJk feJleszté.e" címU projekthez 

kapcsolódó kivitelezési tevékenység 

elMtása Csa/6 köz teljes útburkolat és 

járda felújítása 

26_ I A Krúdy Gyula Art Mozi digitális 

fejlesztése rímű pályázat keretében DCI 
kompatibilis projektor, DC szerver és 

kijátszó beszerzése és üzembe helyezése 

27, I Az tAUP-4.LL/A·IL-LUlj--UOO4 

azonosító szám ú, "Egészségügyi 
alapellátást nyújtó Intézmények 
fejlesztése Nyíregyházán" című 

projekthez kapcsolódó kivitelezési 
tevékenység ellátása 

28. I Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése -

terve,ési feladatok ellátása 

29, 

Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése 

árubeszerzés 

beruházás 

swlgáltatás megrendelés 

épftési beruházás 

a Kb!. 122 .. § szerinti 

a Kbt III része alapján, a 
122/A.§ szerinti eljárás 

a Kbt. III része alapján, a 
122/ A.9 Slerinti eljárás 

a Kbt. III része alapján, a 
122/A.§ ".erinti eljárás 

a Kbt. III része alapján, a 
121, § (1) bekezdés b) 

2014--05·28 

2014-0S·28 

2014·03·24 

2014-05·01 



"A Nyíregyházi lIujtosi 
Csarnok fejieSltésének támogatása dma szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 2014-02-25 

projekt engedélyes terveinek 122. § (7) bekezdés al 
elkészítése. az engedélyezési eljárás pontja szerin-ti hirdetmény 

lefolytatása, valamint a projekt I. közzététele nélküli 
részének klvite!ezé-sre alkalmas tárgyalásos eljárás 

31. I A Nyíregyházi Bujtasi Szabadidő CSarnok smlgáltat;s megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2014-fI6..04 
fejlesztésének támogatása -kiviteli 121. § ll) bekezdés bJ 

elkészlté,. 

32. I A Nyíregyházi Bujtasi Szabadidő Csarnok szolgáltatás megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2014-05-14 
fejlesztésenek támogatása - műszaki 122/A.s szerinti eljárás 

ellenar 

33. 1 A Nvíregyházi Bujtasi Szabadidő CSarnok 
fejlesztésének támogatása - áru beszerzés Kbt. II. rész szerinti nyl1t 2014-0HU 

eszközbeszerzés l eljárás 
34. I A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 

fejlesztésének támogatása - felújítás 121. § (1) bekezdés hl 2014-06-01 

ÉAOP-2.1.1/E-12-kZ-2012-00Q6 
35. I Fenntartható, komplex 

szolgáltatásfejlesztés és funkcióbllVités áru beszerzés 121. § (1) bekezdés bl 2014-04-01 
-eszköz 

36. I 
ÉAOP-2.1.1/E-ll-k2-20ll-0006 -

Fenntartható, komplex árubeHenés a Kb!. //I része alapján, a 2014-07-25 
szo!gáltatásfeJlesztés ésfunkcí6b6vítés JZZ/A.§ szerinti e/járás 
Sóst6-Gy6gyJürdőn -eszk& beszerzés-

37. \ 
gyógyW 

ÉAOP-2.t.1.. 
Fenntarthatd, komplex 

szoIgÓ/tatás/eiles.!é. é. funkcióbővités Dntbeszerzés Q Kbt. //I réHe alapjáIJ, a 2014-11-16 
S6.tó-Gyógyfürd6n -eHkől beszerzés - ll2/A,§ sleTlnti elj6ró. 

bútor 



(441)(} 

utca 32/0, hrsz: 
épOletenergetlkol-l<orszerűs{tése a 
KEOP-5.5.0/A/12-Z0:J3.0364 ozonosltó 

39. J,.Az Arany János Gimnázium, 
iskola és Diákotthon Ze/k 2altdn Angol 
és lIIémet Kéttonnyelvű fagintézmény 
(441)(} lIIyíregyh6z0, Krúdy Gyula utca 
29., hrsz: 1863/2} épü/etenergetlkai
karszerl1sltése o KEOP-5.5.0/ A/12-Z0l3· 
0364 azonosító .zámú projekt 
keretében. ff 

40. 1,,A 
Gyerme~kert Tagintézmény . (4400, 
IIIy{regyhózo, TiSke utca 3 (Ú/sz616 utca 
6.), hrsz: 736/4) épületenergetikai· 
karszerl1sJtése a KEOP·5.5.a/A/12-z0l3· 
03t;4 azonosító' számú projekt 
keretében" 

41. 1,.Az Eszter/ánc 
Gyula utcai Telephely (4400, 
IIIy{regyházo, Krúdy Gyula Ulra 27.) 
épütetenergetiko/-korszerűsitése a 
KEOP-S.S.0/A/IZ-Z013·0364 ozonosltó 
számú projekt keretében" 

42. I ,,A Midmackó Bölcsőde és VédiSnől 

Szolgálat és terhes gondozós (4400, 
IIIy{regyházo, stadion utca 8/ A, hrsz: 
2397/l) éplJletenergetlkol' 
I<orszerűsltése a KEOP·5.5.0/A/12·Z013· 
0364 azonosltá szdmú projekt 
keretében." 

építési beruház65 

a Kht. 11/ része QlapjQn, Q 
12Z/A.§ szerinti e/jór6. 

Q Kht. 1// része ampjQn, o 
122/A.§ szerinti el/ár65 

o 
lU/A.§ szerinti e/járds 

o Kbt. //I része aiapjQn, a 
122/ A. § szerinti elJórós 

a Kbt. ol része oIopjQn, a 
l22/A.§ szerinti elJárás 

ZOl4-06.Q6 

2014-06.Q6 

2014-06·06 

Z014.Q6.Q6 



44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

SO. 

Ny/regyháza, Szent István utca 14., hrsz: 
22.} éplJletenergetfkai-karszeriJsltése a 
KEOP-!i.5.0/A/12-2013-0364 alooosítá 
számú 
"A Bem Józse{ I.kala (4400, 
Nyíregyháza, Epreskert utca 10., /írsz: 
1618/6) épiiletenergetikal
korszerűsítése a KEOP-S.5.0/A/12-2013-
0364 azonosltó számú projekt 
kere/élJen. ff 

Az 
Bőks6de és tszakl Gyermekj6h!tf 

m1nőségl 

megújítása (ÉAOP-5.1.1/B-09-2!-20lZ-
0001-5zaci6lís városrehaIJilitáció) 

projekt keretén lJe/üI a Móricz 
Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly 

Tagintézmény egyes épOletrészének és 
udvDr6nok fe/újitása, a Gyermekek 

Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 
kOls6 felújítása illetve kapcsolódó 

k6zteriJlet fejlesztés - kiviteli tervek 
elkészítése és kivltele$' munkák 

"Csapadék csatorna építése 
Ny/regyháza EtüstfenyiJ és Tiszafa 

Bem 

beruházás 

építési 

építési IJeTlJh6zás 

épitésllJeruházás 

épftésllJeruház6s 

a KIJt 11/ része alapján, a 
lZ2/A§ szerinti elj6r6s 

o Kbt. 11/ resze alapján, a 
122/A.§ szerinti eljárás 

" Kbt 11/ része olapj6n, " 
122/A.§ szerinti eljárás 

o KIJt. 11/ része a/aDián. a 
lU/A§ szerinti eljárás 

a Kb'. 11/ része alapján, a 
U2/A§ szerinti eljárás 

CI 

2014-06-25 

2014-07-15 

2014-07-10 

2014-06-23 

2014-07-10 



Étkert, Huwirte/ep és tJrö/(lisföld 

52. 
nltgídő biztosítása" 

53. Vagyonblztosltós szolgáltatás megrendelés 

ri /(bt. HI réne rI/apjfJn, ri 
122/A.§ szerinti eljárás 

ri Kbt. l/l. része a/QpjfJn, II 
IZZ. § (7) bekeldtsa) 

pontja szerinti hl,*tmény 
közzéttlete nélkOIl 

a Kbt. lit része a/{lpjfJn, o 
121. § (l) bekezdés b) 

1014-09-14 

1014-11-11 


