
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

321/2015. (XII. 17.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
szóló 55/2015. (III. 26.) számú határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

1. 	 az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja. 

2. 	 egyetért azzal, hogy jelen határozat mellékiete az 55/2015. (111.26.) számú határozat 
mellékiete helyébe lép. 

k.m .f. 

Dr. Szemán Sándor r~~ 
polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

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



Melléklet a 321/2015.(XI1.17.) számú határozathoz 

Az eljárás melnevezáe 
" 

A k6zbeszerz4b tál'lYa 
... ,.. 

Tervezett eljárástfpus Az eljárás mellndftásának 
(tervezett) Id6pontja 

1. Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban 
engedélyes terveinek elkészítése 

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

2015-06-24 

2. Csapadékvíz elvezetés tanulmányterv és 

vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése 
szolgáltatás megrendelés a Kbt . III része alapján, a 

122/A.§ szerinti eljárás 

2015-08-13 

3. 
I 

Szegfű utca 2x2 sávos út tenderterv szintű 

engedélyes terv készítése 

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

2015-04-29 

4. 
Nagykörút Móricz Zsigmond u. befejezése 

tenderterv szintű engedélyes terv készítése szolgáltatás megrendelés 

a Kbt . III. része alapján, a 122. § 

(7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2015-04-15 

5. 

6. 

7. 

8. 

I 

Debreceni u. - Kígyó utca körforgalmú szolgáltatás megrendelés 

csomópont tenderterv szintű engedélyes terv 

készítése 

Nyíregyháza Malomkert csapadékvíz elvezető 

rendszer létes~ése építési beruházás 

VIII/1. számú Főfolyás Berenát utcától építési beruházás 
északra eső része mederbővítése 

Mező utca - Bethlen Gábor utca - Vasgyár 
utca csomópont rekonstrukciója tenderterv szolgáltatás megrendelés 

szintű engedélyes terv készítése 

. --  - -- -  -

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

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

a Kbt . III. része alapján, a 122. § 
(7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

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

hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2015-04-29 

2015-09-17 

2015-04-10 

2015-03-16 
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9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város építési beruházás a Kbt. III. része alapján, a 122. § 

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

homlokzat felújítása és nyílászáró cseréje hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

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

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

fűtés javítás hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

11. Önkormányzati intézmények felújítása - I. építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015-05-27 

Rész 122/A. § szerinti eljárás 

12. Önkormányzati intézmények felújítása - II. építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015-05-27 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

13. Önkormányzati intézmények felújítása - III. építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015-05-04 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

14. Önkormányzati intézmények felújítása - IV. építési beruházás a Kbt. III része alapján, a 2015-04-10 

Rész 122/A.§ szerinti eljárás 

15. "Nyíregyháza Város kijelölt 

közintézményeiben a gyermekétkeztetés szolgáltatás megrendelés a Kbt. II. rész alapján nyílt 2015-04-10 

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 2015-05-31 

Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése hirdetmény közzététele nélkü li 
tárgyalásos eljárás 

18. Településrendezési terv felülvizsgálatához a Kbt. 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 

szükséges urbanisztikai városrész szolgá Itatás megrendelés a Kbt. III. része alapján, a 122. § 2015-05-31 

(7) bekezdés a) pontja szerinti 



- -
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vizsgálatáról szóló tanulmány elkészítése hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

20. KEOP-1.I.1/C/13-2013-0005 
2015-03-04szolgáltatás megrendelés a Kbt. III része alapján, a 

122/A.§ szerinti eljárás 
"Nyíregyháza települési szilárdhulladék

gazdálkodási rendszerének eszközpark 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése -


Szemléletformálás 


2I. "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 
 a Kbt. III része alapján, a 


ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 
 2015-02-23 

azonosítószámú pályázati projekthez 

kapcsolódóan Gravitációs szennyvízcsatorna 


kiépítése" 


122/A.§ szerinti eljárás építési beruházás 

22. "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 
 2015-02-23 

ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 
a Kbt. III része alapján, a építési beruházás 
122/A.§ szerinti eljárás 


azonosítószámú pályázati projekthez 

kapcsolódóan Kalandpark kiépítése" 


23. "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés a Kbt. III része alapján, a 
2015-04-24122/A.§ szerinti eljárás építési beruházás és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 


ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 


azonosítószám ú pályázati projekthez 


kapcsolódóan sóstói sziget és híd 


rekonstru kció 


24. "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 
2015-04-24a Kbt . III része alapján, a 

122/A.§ szerinti eljárás 
építési beruházás és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 


ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 


azonosítószámú pályázati projekthez 


kapcsolódóan - Igrice sétány és futópálya 


kialakítása 


25. "Fen nta rth ató, kom plex szoIgáItatásfejl esztés 
2015-04-24a Kbt. III része alapján, a 

122/A.§ szerinti eljárás 
építési beruházás és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 

ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 
- _ . ~--
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azonosítószámú pályázati projekthez 


kapcsolódóan sóstó i játszópark kialakítása 


26. 
2015-05-06a Kbt . III része alapján, a 121. § á ru beszerzés "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 

(1) bekezdés b) pontja szerinti és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn cím ű, 
nyílt eljárás 

ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 


azonosítószámú pályázati projekthez 


kapcsolódóan állatparki fagyasztókamra 


kialakítása 


27. /1Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés 
2015-07-22a Kbt. III része alapján, a áru beszerzés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn című, 

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

azonosítószámú pályázati projekthez 


kapcsolódóan elektromos motorcsónak 

beszerzése 


2015-03-04 

tervezési feladatok ellátása 
28. Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése  a Kbt. III része alapján, a szolgáltatás megrendelés 

122/A.§ szerinti eljárás 

29. 
Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése  2015-06-01 

kivitelezés 
a Kbt. III része alapján, a 121. § építési beruházás 
(1) bekezdés b) pontja szerinti 

nyílt eljárás 

2015-01-16 

Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása 

30. Tervezési Szerződés a Nyíregyházi Bujtosi Kbt. 94. § (3) bekezdés b)szolgá Itatás megrendelés 
pontja szerinti hirdetmény 


című projekt II. és III. részének kiviteli 
 nélküli tárgyalásos eljárás 

terveinek elkészítéséhez szükséges, új 


szolgáltatási elemeket tartalmazó munkáira 


31. 

A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 2015-06-01 

fejlesztésének támogatása -eszközbeszerzés 
árubeszerzés a Kbt. III része alapján, a 121. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyílt eljárás 


A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 
 a Kbt. III része alapján, a 121. § építési beruházás 
2015-05-20 

nyílt eljárás 
32. fejlesztésének támogatása - felújítás (1) bekezdés b) pontja szerinti 

~--



--
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33. "Fenntartható, komplex 

szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés 
 2015-04-24építési beruházás a Kbt. 11/ része alapján, a 

Sóstó-Gyógyfürdőn cimű, 1ZZ/A.§ szerinti eljárás 
ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 


azonosítószám ú pályázati projekthez 

kapcsolódóan csónakház rekonstrukció 


34. Önkormányzati intézmények felújítása - V. 

rész 
 2015-07-10 

1ZZ/A.§ szerinti eljárás 
építési beruhózás a Kbt. 11/ része alapján, a 

35. A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok a Kbt. 11/ része alapján, a 

fejlesztésének támogatása című projekt 
 2015-10-27 

megvalósításához szükséges bútorok 
beszerzése 

árubeszerzés 1ZZ/A.§ szerinti eljárás 

36. A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 

fejlesztésének támogatása című projekten 
 2015-10-28 

belül elektromos eszközök szállítása és 
a Kbt. 11/ része alapján, a 
1ZZ/A.§ szerinti eljárás 


telepítése, ehhez szükséges műszaki helyiség 

építészeti és villamossági kialakítása 


árubeszerzés 

37. 2015-09-29 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása a Kbt. 11/ része alapján, a 121. 
§ (1) bekezdés b) pontja 


közigazgatási területén 

szolgáltatási koncesszió 

szerinti nyílt eljárás 

38. Adásvételi szerződés a KÖZOP azonosító jelű 


projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) 
 2015-09-01 
(Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 

árubeszerzés a Kbt. II. rész alapján nyílt 
eljárás 

db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) 

(Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos 


típuscsaládba tartozó alacsonypadlós 

csuklós autóbusz szállítása, üzembe 


helyezése tekintetében 


39. Adásvételi szerződés keretében a KÖZOP 

azonosító jelű projekt keretében 6 darab + 
 a Kbt. II. rész alapján nyílt 2015-09-01árubeszerzés 

-
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40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

100% új, alacsonypadlós, kizárólag 
elektromos hajtással rendelkező, midi 

autóbusz beszerzése és kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása. 

Önkormányzati intézmények 
épületenergetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata középületének energetikai 
korszerűsítése - 2. szakasz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata középületének energetikai 

korszerűsítése - 3. szakasz 
A Kállói úton, Kemecsei úton, Fácán utcán 

meglévő járdák egyesített gyalog
kerékpárúttá történő fej/esztése érdekében 

kiviteli tervek készítése és kivitelezési 
munkák elvégzése 

A Kossuth utcán, a Sarkantyú utcán, a Dózsa 
György utcán, és az Ószőlő utcán meglévő 

járdák egyesített gyalog-kerékpárúttá 
történő fejlesztése érdekében kiviteli tervek 
készítése és kivitelezési munkák elvégzése 

A Sóstóhegyi úton gyalogos átkelőhelyek 
kijelölése, egyirányú kerékpárút és nyitott 
kerékpársáv kialakítása érdekében kiviteli 

tervek készítése és kivitelezési munkák 
elvégzése 

építési beruházás 

építési beruházás 

építési beruházás 

építési beruházás 

építési beruházás 

építési beruházás 

eljárás 

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

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

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

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

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

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

2015-07-13 

2015-08-27 

2015-08-27 

2015-08-06 

2015-08-13 

2015-08-27 

I 

46. Nyíregyháza-Borbánya bezárt 
hulladéklerakó területén víztisztító 

berendezés üzemeltetése 

szolgáltatás megrendelés a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 1/1 része 

alapján, a 115.§(1) bekezdés 
szerinti eljárás 

2015-12-11 




