
A Közgyűlés 

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

55/2015. (111.26.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. 

Jfi--<1 
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 



Melléklet a 55/2015. (111.26.) számú határozathoz 

l. Útrckol"struÍ(ciÓS -" ,111'<:61( IClkóulcjkban szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § I 201505 10 
C'1gcdélycs Lc~vci.,ck c l ~ észítésc (7) bekezdés a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 
rás 

2. Csaoadékviz elvez~t~s ta'1u lmányterv és szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § 2015-05-02 
víZJOf;i létesítesi eY1f;pdél'lp.s ~ervek készítése (7) bekezdés a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos elj; 

J . Szegfű utca 2x2 sávos út tenderterv szintű szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § 2015 0402 

engedélyes terv készítése (7) bekezdés a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 
tárgy; 

Móricz Zsigmond u. befejezése 
4 . tenderterv szintű engedélyes terv készítése szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § 2015 04~ 15 

(7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli 

lásos 

5. Debreceni u. - Kígyó utca körforgalmú szolgáltatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § 2015-04-02 

csomópont tenderterv szintű engedélyes terv (7) bekezdés a) pontja szerinti 

készítése 
hirdetmény közzététele nélküli 

6 Nyíregyháza Malomkert csapadékvíz a Kbt. III. része alapján, a 122. § 

elvezeté s I. ütem, és záportározók létesítése építési beruházás (7) bekezdés a) pontja szerinti I 201504·10 
hirdetmény közzététele nélküli 

tárgy; 
7. VIII/l. számú Főfolyás Berenát utcától építési beruházás a Kbt. III. része alaoián. a 122. § 2015-04-10 

északra eső része 



hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

8. Mező utca - Bethlen Gábor utca - Vasgyár a Kbt. III. része alapján, a 122. § 
utca csomópont rekonstrukciója tenderterv szolgáltatás megrendelés (7) bekezdés a) pontja szerinti 2015 04 02 

szintű engedélyes terv készítése hirdetmény közzététele nélküli 

I tárgyalásos eljárás 

9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város építési beruházás a Kbt. III. része alapján, a 122. § I 

Polgármesteri Hivatal " D" épületének (7) bekezdés a) pontja szerinti 2015-05-20 

homlokzat felújítása és nyílászáró cseréje hirdetmény közzététele nélkűli 
tárgyalásos eljárás 

10. A Szociális Gondozási Központ részleges építési beruházás a Kb!. III. része alapján, a 122. § 
I 

nyílászáró cseréje, szennyvízvezeték javítása, (7) bekezdés a) pontja szerinti 2015 04 10 , 

fűtés javítás hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

1~ Önkormányzati intézmények felújítása-I. építési beruházás a Kb!. III része alapján, a 2015-05 O~ 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

12. Önkormányzati intézmények felújítása -II. építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 20 15-05-04 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

:3 . Önkormányzati intézmények felújítása -III. építési beruházás a Kb!. III része alapján, a 20150:;04 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

:4 Önkormányzati intézmények felújítása -IV. építési beruházás a Kb!. III része alapján, a 201504 10 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

15 "Nyíregyháza Város kijelölt 

közintézményeiben a gyermekétkeztetés szolgáltatás megrendelés a Kb!. II. rész alapján nyílt 2015 06 -10 

biztosítása" eljárás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kbt. II. része alapján, a 89.§ (2) 

16. Önkormányzat bankszámlaszerződése és szolgáltatás megrendelés bekezdés d) pontja szerinti 

hozzá kapcsolódó folyószámla,- és munkabér- hirdetmény közzétételével 2015-09-01 

hitelkeret szerződés 
induló tárgyalásos eljárás 

17 Településrendezési terv felülvizsgálatához a Kbt. III. része alapján, a 122. § 
szükséges Kulturális és szolgáltatás megrendelés (7) bekezdés a) pontja szerinti 2015-05-3 1 

Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

18. Településrendezési terv felülvizsgálatához a Kb!. III. része alapján, a 122. § 



szükséges tájalakítási tanulmány elkészítése szolgáltatás megrendelés (7) bekezdés a) pontja szerinti 2015-05-31 

hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

19 Településrendezési terv felülvizsgálatához a Kbt. III. része alapján, a 122. § 

szükséges urbanisztikai városrész szolgáltatás megrendelés (7) bekezdés a) pontja szerinti 20Li 05 31 

vizsgálatáról szóló tanulmány elkészítése hirdetmény közzététele nélkü li 
tárgyaláso s eljárás 

I 

20. KEOP-l.l.1/C/13-2013-000S 

"Nyíregyháza települési szilárdhulladék- szolgáltatás megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2015-03-0d 

gazdálkodási rendszerének eszközpark - 122/A.§ szerinti eljárás i 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése - I 
, 

Szemléletformálás 

2: "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn cím ű, a Kbt. III része alapján, a 
ÉAOP-2 .1.1/E -12 -k2-2012 -0006 építési beruházás 122/A.§ szerinti eljárás 2015 02 23 

azonosítószámú pályázati projekthez 
kapcsolódóan Gravitációs szennyvízcsatorna 

kiépítésel/ 
22 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015-02-23 

ÉAOP-2.1.1/E -12 -k2 -2012 -0006 122/A.§ szerinti eljárás 
azonosítószám ú pályázati projekthez 
kapcsolódóan Kalandpark kiépítése" 

23 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés a Kbt. III része alapján, a 

és funkció bővítés Sóstó -Gyógyfürdő n című, építési beruházás 122/A.§ szerinti eljárás 2015 O~ 01 

ÉAOP-2.l.1/E-12 -k2-2012 -0006 

azonosítószám ú pályázati projekthez 

kapcsolódóan sóstói sziget és híd 

rekonstrukció 

24 . "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, építési beruházás a Kbt_ III része alapján, a 2015·0d-0l 

ÉAO P-2.l.l/E-12 -k2-2012 -0006 122/A.§ szerinti eljárás 

azonosítószámú pályázati projekthez 

kapcsolódóan - Igrice sétány és futópálya 



kialakítása 

25 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn cím ű, építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015 or. Ol 

ÉAOP-2.1.1/E-12 -k2-2012 -0006 122/A.§ szerinti eljárás 

azonosítószámú pályázati projekthez 

kapcsolódóan sóstó i játszópark kialakítása 

26 . 

"Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés áru beszerzés a Kbt. III része alapján, a 121. § 2015-04-01 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, (1) bekezdés b) pontja szerinti 

ÉAO P-2.1.1/E -12-k 2-2012-0006 
nyílt eljárás 

azonosítószámú pályázati projekthez 

kapcsolódóan állatparki fagyasztókamra 

kialakítása 

27 " Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, á ru beszerzés a Kb!. III része alapján, a 201504 Ol 

ÉAOP-2.1.1/E-12 -k2-2012 -0006 122/A.§ szerinti eljárás 

azonosítószám ú pályázati projekthez 
kapcsolódóan elektromos motorcsónak 

beszerzése 
28 Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése - szolgáltatás megrendelés a Kbt. III része alapján, a 2015-03-04 

tervezési feladatok ellátása 122/A.§ szerinti eljárás 

29 . 
Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése - építési beruházás a Kb!. III része alapján, a 121. § 2015-06-01 

kivitelezés (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyílt eljárás 

30. Tervezési Szerződés a Nyíregyházi Bujtosi szolgáltatás megrendelés Kbt.94. § (3) bekezdés b) pontja 20 1501·16 
Szabadidő Csarnok fej lesztésének támogatása szerinti hirdetmény nélküli 

című projekt II. és III. részének kiviteli tárgyalásos eljárás 
terveinek elkészítéséhez szükséges, új 

szolgáltatási elemeket tartalmazó munkáira 

31. 
A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok árubeszerzés a Kb!. III része alapján, a 121. § 2015 06 01 
fejlesztésének támogatása -eszközbeszerzés (1) bekezdés b) pontja szerinti 



nyílt eljárás 

A Nyíregyházi Bujtasi Szabadidő Csarnok építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 121. § 

32. fejlesztésének támogatása - fe lújítás (1) bekezdés b) pontja szerinti 201';-04-15 
nyílt eljárás 


