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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII . törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő, a Kbt. 42. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési év elején, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a Közgyűlés a 47 / 2018. (111. 29. ) számú 
határozatával fogadta el. A közbeszerzési terv elkészítése e lőtt írásban kértük a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységeit, hogy nyilatkozzanak az egyes beszerzési igényeikről. Felhívtuk a figyelmüket, hogy 
nyilatkozatukban valamennyi, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzést szíveskedjenek 
szerepeltetni. 
A Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
sze replő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb vá ltozás merült 
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb vá ltozás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is . 
Jelen előterjesztés a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának az elfogadására irányul, 
tekintettel arra, hogy 2018. március 31. napját követően indultak olyan eljárások, amelyekrő l a terv 
készítése során még nem volt tudomásunk vagy a terv elkészítését követően módosult formában indultak 
el. 
A módosított közbeszerzési tervben azon eljárások, amelyek nem kerültek lefolytatásra törlésre kerültek. 
A módosított közbeszerzési t erv 31. és 33-35. pontjában feltüntetett eljárások vonatkozásában a beszerzési 
igény év közben merült fel, ezért nem szerepeltek a 2018. évi közbeszerzési tervben. 
A módosított közbeszerzési t ervben szereplő valamennyi eljárás vonatkozásában az eljárások tényleges 
lefolytatásának megfelelően aktualizálásra kerültek az eljárások megindításának időpontjai. 

Az előterjesztéshez mellékeljük a módosított közbeszerzési t ervet. 

Kérjük a Tisztelt Közgyű lést, az előterjesztést megtárgyalva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési t ervének módosítását jóváhagyni, és szíveskedjen a mellékelt 
határozat-tervezetet elfogadni. 

Nyíregyháza, 2018. december 12. 

/ •dr. Kb. Ferenc 

,p polgármester 

--\ N y R E G Y H A Z A 



4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-524/116 
FAX: +36 42 311 041 

r- NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE E-MAIL: KOZBESZE.RZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU 

Melléklet a PKAB/125/2018. e l őterjesztéshez 

Határozat-te rvezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

( ..... ./2018. XII. 20.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 
47/2018. (111. 29.) számú határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

1. Az előte rjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja. 

2. Jelen határozat melléklete a 47/2018. {Ill. 29.) számú határozat melléklete helyébe lép. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

A határozatot kapják: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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1. 

2. 

3. 

4 . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. éví közbeszerzési terve 

Közbeszerzés Közbeszerzésre Tervezett eljárás Közbeszerzés tárgya tervezett irányadó eljárási 
mennyisége rend fajtája 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
azonosítószámú, "Közösen a kiútért" eljárást 
című projekt keretében Bűnmegelőzés megindító Kbt. 117. §Saját 
és közbiztonság erősítésével felhívásban Nemzeti beszerzési 
kapcsolatos képzési , szemléletformálási foglaltak eljárásrend szabályok 
programok és helyi bűnmegelőzési alka lmazása 
stratégiák és cselekvési tervek szerint 

elkészítése 

eljárást 
Nyíregyháza, Hősök tere 3. sz. alatti megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt épület tetőhéjazatának cseréje a felhívásban eljárásrend eljárás szerkezet megerősítésével foglaltak 

szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját Nyíregyháza-Borbánya bezárt megindító Nemzeti beszerzési hulladéklerakó területén környezeti fe lhívásban eljárásrend szabályok kármentesítési szolgáltatások ellátása foglaltak alkalmazása szerint 

eljárást 
~yíregyháza Megyei Jogú Város 
Onkormányzata közétkeztetési 

megindító 
felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

feladatainak ellátása fog laltak 
szerint 

Eljárás Szerződés 
megindftásának teljesftésének 

tervezett időpontja várható idöpontja 

2018. április 2018. december 

2018. december 2019. augusztus 

2018. április 2021. január 

2018. április 2028. július 



„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő eljárást 
mobilitás ösztönzését szolgáló megindító 

5. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2019. június 
délkeleti és délnyugati területein" c. foglaltak 
projekthez tartozó kivitelezési és egyéb szerint 
munkák 3 részben 

„TOP-6.1 .5-15-NY1-2016-00002 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő eljárást 
mobilitás ösztönzését szolgáló megindító 

2018. Harmadik 6. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás negyedév 2018. december 
délkeleti és délnyugati területein" c. foglaltak 
projekt keretében a Szélsőbokori szerint 
utcához kapcsolódó kivitelezési munkák 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi eljárást Kbt. 117. §Saját megindító 
7. környezetvédelmi infrastruktúra- felhívásban Nemzeti beszerzési 2018. április 2018. szeptember fejlesztések Nyíregyházán c. projekt eljárásrend szabályok 

keretében tervezési szolgáltatás foglaltak 
alkalmazása szerint 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi eljárást 
Kbt. 117. §Saját környezetvédelmi infrastruktúra- megindító Nemzeti beszerzési 8. fejlesztések Nyíregyházán c. projekt felhívásban eljárásrend szabályok 2018. szeptember 2018. december 

keretében kivitelezési munkák- Nyulastói foglaltak 
csatorna rekonstrukciója 1. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 eljárást "Kerékpáros létesítmény kivitelezése 
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó megindító 

9. utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. március 2019. február 
és Kállói út - Csárda utca közötti foglaltak 

szakaszon" szerint 

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 eljárást 

Bölcsődefejl~sztés Nyíregyháza Megyei megindító Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 10. Jogú Város Onkormányzatánál c. projekt felhívásban eljárásrend eljárás 2018. április 2018. november 
keretében kivitelezési munkák foglaltak 

szerint 



eljárást Kbt. 117. §Saját 
TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00002 beszerzési 
Csomópont és kerékpárút fejlesztés megindító Nemzeti szabályok 11. felhívásban 2018. július 2019. április Nyíregyházán II. ütem c. projekt 

foglaltak eljárásrend alkalmazása 
keretében tervezési szolgáltatás szerint részvételi szakasz 

nélkül 

TOP 6.4.1-16-NY1 -2017-00001 eljárást Kbt. 117. §Saját 
Csomópont és kerékpárút fejlesztés megindító Nemzeti beszerzési 12. felhívásban 2018. szeptember 2018. december Nyíregyházán c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
kerékpáros létesítmények kivitelezése szerint alkalmazása 

TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00001 eljárást 

lndiaház és f'0adárröpde létesítése a megindító 
13. felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2019. január Nyíregyházi Allatpark területén c. projekt 

foglaltak keretében tervezési szolgáltatás 
szerint 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 eljárást 
Kbt. 117. §Saját Önkormányzati épületek energetikai megindító Nemzeti beszerzési 14. körszerűsítése Nyíregyháza Megyei felhívásban eljárásrend szabályok 2018. november 2019. június 

Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem foglaltak 
alkalmazása c. projekt keretében kivitelezési munkák szerint 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 15. felhívásban 2018. ápri lis 2018. június szegregált területein c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
tervezési szolgáltatás - 1. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást Kbt. 117. § Saját 
városrehabilitáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 16. felhívásban 2018. október 2019. június szegregált területein c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
tervezési szolgáltatás- II. ütem szerint alkalmazása 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

városrehabi litáció Nyíregyháza megindító Nemzeti beszerzési 17. felhívásban 2018. december 2019. május szegregált területein c. projekt keretében foglaltak eljárásrend szabályok 
kivitelezési munkák végzése 

szerint alkalmazása 



TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 eljárást 
Kbt. 117. §Saját Családbarát munkába állást segítő megindító Nemzeti beszerzési 2018. október 2019. február 18. intézmények fejleszt~se Nyí~egyhá~a . felhívásban eljárásrend szabályok Megyei Jogú Város Onko~manyzata.nal foglaltak alkalmazása c. projekt keretében eszkozbeszerzes szerint 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 eljárást Kbt. 117. § Saját Nyíregyházi ~oglalkozta.tá~i. Paktu~ c .. megindító Nemzeti beszerzési 2018. december 2021 . szeptember 19. projekt kereteben sza~erto1 s~olgaltatas - felhívásban eljárásrend szabályok befektetés ösztönzés es helyi foglaltak alkalmazása termékfejlesztés szerint 

eljárást Kbt. 117. § Saját EFOP-3.3.6-17-2017-00016 MTMI megindító Nemzeti beszerzési 2018. április 2018. december 20. Élményközpont c. projekt keretében felhívásban eljárásrend szabályok kivitelezési munkák foglaltak alkalmazása szerint 

Jégkorszak interaktív állatber:iutató . . eljárást 
megindító Tervpályázat nyílt 2018. április 2019. június 21 . attrakció megvalósítása a Ny1regyhaz1 felhívásban Uniós eljárásrend eljárás Állatparkban c. projekt keretében foglaltak tervezési szolgáltatás szerint 

TOP 6.3.1 Barnamezős területek eljárást Kbt. 117. §Saját 
rehabiltációja Tiszavasvári úti laktanyák megindító Nemzeti beszerzési 2018. október 2019. szeptember 22. felhívásban eljárásrend szabályok tekintetében c. projekt keretében foglaltak alkalmazása kivitelezési munkák szerint 

eljárást 
Kbt. 117. §Saját TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása megindító Nemzeti beszerzési 2018. július 2019. április 23. Nyíregyházán c. projekt keret~.b~~ .~ felhívásban eljárásrend szabályok Bujtosi városliget teljes rehab1htac101a foglaltak alkalmazása szerint 

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása eljárást Kbt. 117. §Saját megindító Nemzeti beszerzési 2018. július 2019. február 24. Nyíregyházán c. projekt keretében a felhívásban eljárásrend szabályok Pazonyi tér, Arany János utca foglaltak alkalmazása parkrekonstrukciója szerint 



TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása eljárást 
Kbt. 117. § Saját 

Nyíregyházán e. projekt keretében megindító Nemzeti beszerzési 25. 
Bocskai utca 16. szám alatt szolgáltató felhívásban 

eljárásrend szabályok 2018. december 2019. augusztus 
épület kialakítása foglaltak 

alkalmazása szerint 

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 
eljárást azonosítószámú, Szociális Kbt. 117. §Saját 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának megindító 
Nemzeti beszerzési 26. felhívásban 2018. november 2019. szeptember bővítése és fejlesztése II. ütem című 

foglaltak eljárásrend szabályok 
projekthez kapcsolódó kivitelezési 

szerint alkalmazása 
munkák 

TOP-6.3.2-16-NY1 -2017-00001 A 
eljárást Nyíregyházi Szabadtéri Színpad 
megindító Kbt. 117. § Saját 

27. rekonstrukciója és a „Kiserdők" 
felhívásban Nemzeti beszerzési 

2018. június 2018. október területének funkcionális bővítése e. 
foglaltak eljárásrend szabályok 

projekt keretében kivitelezési munkák a alkalmazása 
Kiserdők területén szerint 

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A 
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad 
rekonstrukciója és a „Kiserdők" eljárást 
területének funkcionális bővítése e. megindító 

28. projekt keretében a Nyíregyházi felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. április 2018. július 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához foglaltak 
kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és szerint 
színpadtechnika) szállítása és helyszíni 
telepítése 

Területi Infrastrukturális Fejlesztések - eljárást 
Kbt. 117. §Saját megindító 

29. Lakóutcák fejlesztése, útfelújítás, 
felhívásban Nemzeti beszerzési 2018. január 2018. augusztus járdafelújítás, kerékpáros létesítmények 
foglaltak eljárásrend szabályok 

kivitelezése 
szerint alkalmazása 

TOP 6.1.4-15-NY1-2016-00001 A Benes eljárást 
Kbt. 117. §Saját 

Villa turisztikai hasznosítása a kulturális megindító 
Nemzeti beszerzési 30. 

örökségünk megőrzése érdekében e. felhívásban eljárásrend szabályok 2018. január 2018. június 
foglaltak projekt keretében eszközbeszerzés 
szerint alkalmazása 



eljárást 

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési megindító 
31. munkái felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. november 2020. január 

foglaltak 
szerint 

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad eljárást 

rekonstrukciójához kapcsolódó megindító 
32. színpadtechnikai eszközök szállítása és felhívásban Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2018. október 2018. december 

helyszíni telepítése foglaltak 
szerint 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
„Közösen a kiútért" című projekt 
keretében közösségfejlesztést célzó, az eljárást Kbt. 117. §Saját érintett lakosság bevonását, megindító Nemzeti beszerzési 33. beilleszkedését, társadalmi integrációját felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 2021 . december 
segítő programok, akciók és a tervezett foglaltak 
fejlesztések elfogadtatását szerint alkalmazása 

segítő .valamint mediációs és 
antidiszkriminációs programok 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 eljárást Kbt.117. §Saját „Közösen a kiútért" című projekt megindító Nemzeti beszerzési 34. keretében életvezetés és felhívásban eljárásrend szabályok 2018. november 2021. december 
háztartásgazdálkodás, valamint foglaltak 
családtervezés és gyermeknevelés szerint alkalmazása 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 elájrást Kbt. 117. §Saját „Közösen a kiútért" című projekt megindító Nemzeti beszerzési 35. keretében ösztöndíj és önkéntes felhívásban eljárásrend szabályok 2018. december 2020. december 
programok, képzések, munkaerőpiaci foglaltak 
szolgáltatások megvalósítása szerint alkalmazása 

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi eljárást Kbt. 117. §Saját megindító 
36. Bessenyei tér és Benczúr tér Green City felhívásban Nemzeti beszerzési 2018. január 2018. szeptember elvekkel összhangban lévő eljárásrend szabályok 

építésére/kivitelezésére foglaltak alkalmazása szerint 


