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A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekót szóló 2015. évi CXLlll, tv. (továbbiakban: Kbt.) 5.
bekezdésében Íoglalt kötelez€ttségének

eleget téve készítette el a2022- évre tervez€tt

közbeszelzés€iról

§ (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társasá8 a Kbt. 42. §

(l)

aZ éves ósszesített köZbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott kózbeszerzésre vonatkoó eljánás lefolytatá§ának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő

a kozbeszerzési tervben nem szereplő vagy a teryben íbglaltakhoz képest módosított köZbeszerzésfe vonatkozó eljárást iS lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítiisa szükséges az ilyen igény vagy egyéb változá§ felmeúlésekor,a módosítás indokának megadása mel|ett.

A közbeszerzési tery módosítá§ának indoka:
úl'Jizóró só besz€rzé§€
tárgyú,2022. március 28. napján k€lt 8dásyéte|i k€ret§Zerzódést a NYÍRW Nonprofit Kft. ajánlatkóró - v€vó és az s +
^z
Eladó
közis
ajánlataevÖ
ákarata
m€szúntetésre került, így a sókészlet bizao§ításr érdekéb€n szüks€es új közbeszerzési eljárás lefolyt8tása.
-

L IMPEX Kft.

nyertes

'lapjátr

A közbesz€rzési

t€rv elkészítésekoraz ajánlatkéró elótt nem Yolt ismert, hogy a faápolási munkák elv€zése a közbe§zerze§i
kózbesz€rzé§i terYmódosítás.

is magában foglalja j€len

értékhatárt eléri, így ez€n munkálátok elv€á§ét

I.

A közb€§zerzé§

tárgya

útszóró só beszerzése

A közb€sz€rzés

terv€zett
m€nnyisége

2000 tonna + l0 %

A kózbeszerésre

irányadó eljárási rend
Nemzeti eljárásrend

A tervezett eljárás
faj tája
Kbt. 112.

§

(l) bekezdés

Az eljárá§
m€gindításának
tervez€tt idóDontia
2022.

jutúr

A szerződe§ teljesítésének
Yárható idópontia
2023. április

b) pontja szerinti nyilt

Tehergépjánrrti beszeüése 3500 kg. össáömeg
alatt

eliáLrás

4db

Nentzeti elját,ásrend

Kbt. 112, § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

lkéSz]et

Nemzeti eljárásrend

Kbt. l 12,

900 tonna

Nemzeti eljárásrend

Kbt. l l2.

2022, április

2022. november

2022. augusztus

2022. november

2022. szeptf,mbgí

2023. december

eliárá§

Top-6,2. l - l 9-NY2-2020-00006 Bölcsóde
épitéshezkapcsoIódó eszközbeszerzés

§ (l) bekezdés
b) pontia SZeIinti nyílt
e

Meleg-és h idegaszfalt beszerése

liárás
§

(l) bekezdés

b) pontja szerinti nyilt

elirirás

útszóró só beszerzése

Villamos energia beszerzése 30

1900 tonna

o/o-kal növelten

l2 077

546

kwh

Uniós €ljárá§rend

Kbt. 8l.§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyflt

2022, augusztus

2023. d€cemb€r

Uniós eljárá§rend

Kbt. 8l.§ (t) bekezdés

2022. augusztus

2023. december

eliárás
Kbt.8l.§ (l) bekezdés

2022. j únius

2023, október

eliárás

b) pontja §zerint

Földgáz beszerzése

90 020 m]

Uniós eljárásrend

nyílt

b) pontja szerint nyílt

eliárás

A kózbeszerzés tárgya

A közbeszerzés íervezett
m€nnyi§ége

Nyíregyháza város közigazgatási hatiirain belül
szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezesi
feladatok elIátása

Szúnyoglárva elleni

A közbeszerzésre

irányadó eljárási rend
N€mzeti

eljárásrend

védekezes földi és légi
úton: íöldi 33 ha., légi 280
ha, Összesen 3l3 ha., két

A tervezett €|járás
faj tája
12.§ (l) bekezdés
b) pont szerint nyílt

KbL l

AZ eljárás
megindításának
tervezett idóDontia

A §z€rződés telje§ítésének
várható idópontja

2022 . február

2022. szeptember

2022. február

2023, rnárcius

eUárás

alkalommal.
Szúnyog imágó elleni
védekezés fiildi úton:
2687 ha. hfuom

alkalommal. Mindösszesen
védekezésbe bevont
terület 8687 ha.
17,569 db

Nyíregyháza közigazgatási terúleténa
köZvi|ágitási aktív elemek teljesköíi üZemeltetése

NemZeti eljáráSlend

és karbantartása

Portaszolgálati íeladatok €llátása,

47

.690lóra l év

0l.rész:142 l8l m'

Fíinyírási n}unkák elvégzése7 körzetben

Uniós eljárásrend

Zárt csapadékcsatornák, víZnyelők. szikkasáó kutalq
illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás

elhárítási, közmílfelmérési feladatok elvégzése, szükség

e§etén gyökéívágás

zátt

csapadékcsatomában.
vízzárósági vizsgálat és egyéb feladalok elYégzése

eliárás
( l) bekezdés
b) pontja szerint nyílt

Kbt. 8l.§

2022. máícius

2023. jrinius (az l éves
meghos§zabbítás nélkül)

2022. í-ebruár

2022. november

eliárás

Nenzeti eljárásrend

02.rész: 95 l33 m2
03,rész: l03 2'l4 m2
04. rész: l58

Kbt. l12. § (l) bekezdés
b) ponüa szerinti nyílt

Kbt. 1 12.§ (l) bekezdés
b) ponüa szerint nyílt
eüárás

92l m'

05,rész:292 187 m2
06.rész 83 |0l m'
07. rész: 88.998 m2
DN 200-300 csapadékcsatoma
tisáltása: 8800 fm - 20 %

Nemzeti

e|j

DN 400

c§apadékcsatorna
- 20 %
csapadékcsatorna
tisztítása: 1200 fm _ 20 o/o
600 c§apadékcsatoma
tisztitása: 800 fm - 20 %

DN 500
DN

csapadékcsatoma

tisáítása: l00 fm - 20 %

DN

1000 csapadékcsatoma

tj,sztílása:. 2000 fm

-

§ (l) bekezdés
b) pontja §zerinti nyílt

Kbt. l 12,

eljárás

ti§ztít.isa: 1500 fm

DN 800

áriisrend

20 yo

4

2022. máj]us

(az

l

2023. augusztus
éves meghosszabbítás

nélkü|)

DN

1200 csapadékcsatoma

fiTl 20%
szikkasáókút tisztltása: 724
tisáitá§a:500

db_20v.

vimyelő akna tisáítrása: 700
db _

20%
Csapadékvízátemeló aknák
tiszllti§a: 32 db - 20 Yo

Gyökérvágás

?jlít

Gyökérvágá§

záít

csapadékcsatorn ában DN 300500 10ó _20 %
csapadékcsatomában DN 6001200
20 yo

l0ó

csapadékcsatorna geodéziai

felméíése

(vonala§ létesitmény)éves

ütemterv é5 dugulás elháíltá§
alapján l8.135 fm,20 %

csapadékcsatoma műtár$r'ak
(víznyeló akna, tisztító akn4
szikkasztú ktlt, át€melő

aknák)

geodzéiai felmérés€

év€s

út€mt€rv és dugu|ás elháíítás
alapián 1.853 db - 20 %
200 csapadékcsatorna
vízziró§ígi vizJgálata (vízzel)

DN

35 fm

-

izzár

ósági

35 fm

-

20

DN 300
20

DN 400
v

o/o

csapadékcsatofna
izsgálata (v izzel)

v

§/o

Csapadékcsatoma

ízzárósági v izsgáIata

)35 fm

-

20

(y

ízzel

o/o

DN 500 csapadékcsatorna
yl7,záíós^gi viz§gálata
(vízzel)35 fm

-

20

(yizzÉl)35 fm

-

20 yo

DN 600 csapadékcsatorna
\liz?Áíó*gi vizsgálata
DN 800
yizzÁ!ósági

C§apadékcsatorna

vizsgálata
(vizzel\35 fm - 20 o/o
DN l000 Csapadékcsatorna
r izirilóságí
vizsgálata

(vizzcl\35

fm

20i/"

t)N l200 csapadókcsalonra
víZzál(isági vizsgarlala
(vile l)]5 lhr 20 %
lérinlbrrlatikai publikációs

rentlszer (Web llapú) kezdeti
üzcrrrbc állítása"

törzsadatok nrilriilás{
palaméteíczés.szrrliági
ada{migráci(i. betanítás egy

alkalomrrrd l alkalom

Távoli szerlcren

tilti)
tórinforrnatikai tendszeí hel),i

l

szcrverre való nligrálása
alkaiom

E-kőZmú adáls/olgirItatals

tériníbrmrrtikai publikltci(ls

rcndszer (§cb alapú)

í'cnnlartási.

űZcmcltctési
karllségc. h{vi .rdatfrissítésscl

l2 hónap.

ílze]ij menn) isógi adatok
íájékoíatójellegiiek, al.
a.já latkérő havi i'llcmtcrvet
biztosít a mosatási munkák
clvé87ésóhcz a

n}e

ajánlattovó szántára.

es

a
ncm
a

mcnn},iségck
tartaimaz.,itk
duguI'lsc]háíítiisi

nrerrnl,isógcket_ amgl_v a

tiszíilásnatl

l'clliinlclljl1

mcnn} isée nlaxintunr 3()

o/o-a.

a7az aZ aiánlatkérii .iogosult

megrcndclni a

ajánlattcvótól

a

n}crtcs

tisllít.isnál
fcltüntctctt menn),isóg 30 70-

os

mcftókóig

duguláselháíiliist.

tervc7.ll 1is7tiIás éves
^
mcnnyisógc maximum a

Nyire$,háZa Meg},ei logú

Város

Ónkorrlányzatának

költsógvetésben rendelkc7ésrc
állti l'edezet mórtókúig !alósul

lllcg.

6

Nem közművel összegyűjtött

házlaííási szenlyyiz

NemZeti eliáráSIend

15.600 m3/év

begyűjtése

Kbt. l12,

§

(l) bekezdés

2022. december

2024..ianuáI

2022. augüsztu§

2023. október

Az eljárás
megindításának
idóoontia
t€rv€z€tt
2022 . máícius

A szerződés telj€§ítésének
váíh8tó időpontjá

2022. április

2022. lovember

2022. májtls

2022. november

2022. málus

2022- december

2022. szeptember

2023. december

2022. 9któbeí

2023. december

b) ponda szerinti nyílt

Faápolási munkák elvégzése

eliáíás

l l00 üzemóra

Kbt. l12.

Nemzeti eljárásrend

§

(|)

bekezdés b) pontja

§zerinti nvilt €liárás

A közbesz€rzés

A közb€§zerzés

tárgya

tervezett

mennyisége

Nyíregyháza Tokaji

u. 4,

szfunú ingatlanon

megva|ósuló 15 db hútókamrából álló elárusító

blokk és hozá kapcsolódó

infrastrukfura

l5

db elárusító blokk és a

hozá kapcsolódó

A közbeszerzésre
irányadó eljárási rend
Nemzeti eljárásrend

inaasruktúra létrehoása

A tervez€tt eljárás
fajüija
Kbt, Il2.

§ (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyiit

2022. május

eljánáS

létrehozása.

vp6 pályázati anvag szerint
Nas/felületű kátyúási feladatok elvégzese
Járdák felújítása

l800tonna+ l5

%.

2 heIyszín

iiLrásrend

Kbt. l 15.

Nemzeli eljárásíend

Kbt, l l5.

Nemzeti

e lj

§ szerinti
eliáLrás
§

nyílt

szerinti nyilt

eljárás

utfelúj ítások

2 helyszín

Nemzeti eljárásrend

Kbt.

1

15. § szerinti nyílt

eljárás

ButkoIatije| festéSe
Földút karbantartás

Cépijel festés: 7.500

m2

Kézi iel festése: 6.500 m2
t5.000 rn] stabilizálás.
230000 rn2 gréderezés

Nen]Zeti eljáíásrend

Nemzeti el.járásrend

7

Kbt. l l5.

§ szerinti nyílt
eliárás
Kbl. l 15. § szerinti nyílt
eliáíás

