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EvEs ösSzEsiTETT

ES VAGYONKEZELÓ

KözBEszERzÉst

NONPROFIT KFT.

rtnvo

2O2l. íebruár 04,

,T--

l--U

közbeszerzésekröI szótó 20]5. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (l) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. §
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a2O2L évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített kózbeszerzési tery€t.

A NYÍRvv Nonprofit Kft., mint a
A közbeszerzési terv nem vonja

maga utiin az abban megadott köZb€szerzésre

vonatkozó eljárás lefolytaüísának kötelezettségét.

a közbeszerzési tervben nem szerepló vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolfathat.
Ezekben az esetekben a közbeszeízési terv módosítása szükéges az ilyen igény vagy egyéb váltoás felmeriilésekor, a módosiiis indokának megadása melleft,

Az ajánlatkéró

2

(l)

Á köZbeszerzés tárgya

A közb€§zerás

tervezett

Földgáz beszerzése (valószinű§íthetően a
közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHÓ Kft-n.
k€íesztlil történik.)
01.rész
Jármúmosó beszerzése

Helyi termékér,tékesítést
szolgáló piacok

0l.rész:48.600 m3
U2. IesZ: 55.5UU

Á közbeszerzés re

irányadó eljárási rend

m€nnyisége

m'

Uniós eljárásrend

fajtája

Az eljárás
megindítá§ának

Kbt.49 §(l)bekezdésa)

tefvezett idóDontia
2021. íebruár

pontia szelinti nyílt
e ljáIás

03,rész: 36.000 m3

15 db.

A t€rvezett eljárás

A szerződés teljesítésének
várható idópontja
2023, szeptembet

1db

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112.

202l. ápriIis

202l. december

hiitókamra

Nemzeti eljánísrend

eliáíás
Kbt. l 12. § (l) bekezdés

202l. május

202l. december

2021. auguszfus

2022. november

202l. szeptember

2023. március

inaastrukturális és eszköz fejlesztése

§ (1) bekezdés
b) pontja szerínti nyílt

b) pontja szerinti nyilt

elifuás
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése

Villamos energia beszerzése

650 tonna

9 248 456

kwh

Nemzeti eljárásr€ld

Uníós eliárásrend

Kbt, l12.§(l)bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

Kbt.49

§

eIiárás
(l) bekezdés a)

pontja szerinti nyílt

Bólcsődei eszköz beszerzés

l készlet

eliárás
Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112.

§ (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt
eliárás

202l. okóber

2022. oktőber

Nemzeti eljánísrend

Kbt. ll2.§ (l) bekezdés

2021 , íebruár

2021. szeptember

A közbeszerzés tárgya
Nylregyháza város közigazgatási hatáain belül

sányogláíva, illetve imágó elleni védekezési

feladatok ellátása

Szunyogláíva €lleni
védekezésfdldi és légi
úton: ftldi 33 ha., légi 280
ha. Összesen 3l3 ha., két

alkalommal.
Szunyog imágó elleni
védekezésftildi riton:
2687 ha, három

alkalommal, Mindösszesen
védekezésbe bevont
terület: 8687 ha.
17 .336 db

b) pont szerint nyíIt

eliárás

b) pontja szerinti nyílt

köZvilágitási aktív elemek teljeskörű üzemeltetés€
és karbantartása

e|iáttás

Orzés-védelmi feladatok ellátása a NYIRW
Nonprofit Kft. székhelyén,illetve egyes

42.209 óía +20 yo

Uníó§ eüáTáSrend

202l. febrgár

Kbt. l

202l. február

meshosszabbítis nélkül)
2022június

202l, február

202l , november

202l. febíuár

2022.május

202l , december

2023. jannár

telephelyein.

Autóbuszmegállóhelyek

Nemzeti eljárásrend

takaritása,

síkosságmentesítése (0l.rész), illetve
hétvégi(vasámapi) városi takaríiisi feladatok
elvégzése(02. rész)
I"űnyírási munkák elvégzése6 körzetbcn

12.§ (I) bekezdés

b) pontja szerint nyilt
eljárás

01.rész; 393 db.
02.rész: 52 alkalom
01,rész: 95 |33 m2
02.rész: 83 l01 m2

2022. március 3l.
(az egyéves

Kbt. 21 , § (2) bekezdése
szerinti nyílt eljáLIás

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112.§ (l) bekezdés
b) ponüa szerint nyilt

03.rész:292 l87 m2

eljánis

04. rész:l58 921 m'
05.rész:142 181 m'

06.tész l03 ?'l4 m2
1 l00 üzemóra

Komplex t'aápolási rnunkák elvégzése

Nemzeti

e lj

árásrend

Kbt. 1 l2.§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyílt
eliárris

Nem közmúvel összegyújtött háZtartási szennyvíZ

l5.000 mr/év

Ne mzeti eljárásrend

begyűjtése

l 12. § (l) bekezdés
pontja
b)
szerintj nyíIt

Kbt.

eliárás

A közbe§zerzé§ tárgyá
KöZVilágítás fejlesáése

A közbeszerzés t€rvezelt

A közbeszerzésre

mennyisége

irányadó eljárási rend

67 db, helyszín, 82 db.
oszlop 243 db. lámpa

Nemzeti eUfuásrend

Jfudák felújitáSa
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helyszin

A t€ryezett €|járás
fajtája

Az €ljárás

A §zerződés telj€§ítésének

megindítá§ának
tervez€tt idóDontia

várható időpontja

§ szerinti

nyílt

202l. február

202l. december

§ szerinti

nyílt

202l. április

202l. november

§ sz€rinti

nyílt

202l , ápri],is

202l. november,

nyíll

202l. július

2022, szeptember

§ szerinti nyílt
eliárás

202l. július

Kbt. 115.

eliárás
Nemzeti eljárásrend

Kbt. l 15.

eljárás

Szilárd burkolafu utak nagyf€lü|etíi kátyúása
Földutak karbantartása

2000 tonna + 15%

Nemzeti eljárásrend

eliárás
260.000 m2 gréderezés,
6.000 ín2 stabilizálás
Gépijel festés: 8.000 m'
Kézi |el festése: 9.000 rn?

Nemzeti eljárásrend

festése

Bö}csóde építéSe

ldb

Kbt,

l 15, § szerinti

eliárás

l

Burkolatijel

Kbt. l 15.

Nemzeti eljárásr€nd

Kbt. l 15.

Nenlzeti eljárásrend

Kbt. l12.§(l)bekezdés
b) pontja szerinti nyílt
eljárás, mivel uniós
forrásból valósul meg,
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202l,

auguSZtus

2022. okrőt

eí

2022. oll'Íóbet

