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A NYiRW Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekról szóló 20l5, évi cxl-l

. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (l) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági tárcaság a Kbt. 42. §
bekezdésében foglalt kótelezettségének eleget téve készítette e| a2022. évre tervezett közbeszerzéseiról aZ éves összesitett köZbeszelzési terYet.

A közbeszelzési terv nem Vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolíatáSának kötelezettségét,
Az ajánIatkérő a közbeszerzési tervben nem szerepló vagy

a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítása szúkségesaz ilyen igény vagy egyéb változás f€lmeíülé5ekor, a módositás indokának megadása mellett.
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(l)

A kö:rbe§zerzés tárgya

A közbeszerzés tervez€tt

útszóró só beszerzése

Teh€rgépjármű

m€nnyisége

A közbeszerzésre
irányadó €ljárási rend

2000 toma + l0 %

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112.

4db

Nemzeti eliárásrend

Kbt. 112.

készlet

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112.

b€szerzése 3500 kg. ö§sztöm€g

l

tervez€tt

€ljárás

fajtáj a

§ (1) bekezctés
b) pontja szerinli nyílt

Az eljárás
megindításánák
tervezett időDontis
2022. janvé§

A §zerzódé§ teljesíté§ének
várható időpontja
2(,23, ápriJis

eliárás

a|aít
Top-ó,2.1- l9-NY2-2020-00006 Bölcsőde
építéshezkapcsolódó es?kőzbeszetzés

"4.

§ (1) bekezclés
b) pontja szerinti nyílt

2022. ápI 1is

202|.2

. november

eliárás
b_l

§ (1) bekezclés
porrtja szerinti nyílt

2022, augusztus

202|2- november

eliárás
Meleg-és hidegasz:lalt beszerzése

900 tonna

Nemzeti eljárásíend

Kbt, l12.
b'l

§

(l)

bekezc:és

2022. szeptember

2023.

ponüa szerinti nyílt
eIiárás

A közbeszerzés tárgya

A szeíződésteljesítésének
várhátó idópontja

Nyírcgyháza Yi!íos közigzgatási határain belul
szúLnyoglárva, illetve
feladatok ellátása

irnígó elleni

védekezési

Szunyoglárva elleni

védekezes öldi és légi
úton: ftildi 33 ha., légi 280
ha. Összesen 313 ha., két

Nemzeti eljárásíend

Kbt. l12.§ (l) bekezdés
b) pont szerint nyílt

2022. febrofu

2022, szeptenbel

eljárás

alkalommal.
Szúnyog imágó ellerri

védekezés íöldi úton:
2687 ba. háíom

alkalommal. Mindösszesen
védekezésbe bevont
teriilet: 8687 ha.

Kbt. l 12.

kózígazgatási teriiletén a
köZvilágítási aktív elemek teljesköní tlzemeltetése
Ny

ír egyháza

§

(l)

bekezcltls

és kaxbantartása

Portaszolgálati feladatok ellátása.

Fűnyírási munkák elvégzése7 körz€tben

_

marclUs

b) pontja szerinti nyílt
47

,690/óía l éY

01.rész: l42 18l

Kbt. 81.§ (1) bekezdes
b) ponda szerint nyílt
112,§

(l) bekezdés

2023. j unius (az l éves
meghosszabbítís nélkitl)
2022. november

03.rész: l03

04. rész: l58

?74 m1
92l m'

eljárás

05.rész:292 l87 nf
0ó.rész 83 t0l m'
07. rész: 88.998 m'

Zárt csapadékcsatornák, víznyelók, szikkasáó kutak,
illetve csapadékvlz átcme]ó aknák tiszlítás4 dugulás

elháritási, kózmúl-elmérési fetadatok elvégzésc, szükség

esetón gyökórvágás
vizzííósági v|zsgálal

zátt

csapadékc§atornában,

és egyéb feladatok elvégzése

DN 200-300 c§apadékcsatorna

tisáltása: 8800 fm * 20 %
400 csapadékcsatoma

Nemzeti eIiáráslend

DN

csapadékcsatoma

tisztltása: 1200 fm * 20 %

DN ó00

csapadékcsatoma
tisáílá§a: 800 fm - 20 %
800 csapadékcsatoma
tisztítása: l00 fm - 20 %

DN
DN

1000 c§apadékcsatoma
tisztítása: 2000 tin - 20 %

DN l200

csapadékcsatorna

tisáíLísa: 500 fm - 20 %
szikka§ztókút tisztit{sa:'124

db,20

o/.

viayeló akna tisztítása: 700

db

206/0

Csapadékviz átcmeló aknák
íiszllá\d| 32 ób - 20

Gyökérvágás

o/"

zárt

csapadékc§atornában DN 300500 10ó 20 %

Gyökétvágá§

csapadékc§atomában
1200
20 o/.

l0ó

§

(l) bekezdés

b) pontja szerinti nyílt

eljárás

tisáítása: 1500 fm - 20 %

DN 500

Kbt. l 12.

zéltt

DN 600-

Csapadékcsatoma geodéziai
felméíése

(vonalas |étesitmény) éves
ütemterv és dugulfu elháríüis
alapján 18.135 fm - 20 %

csapadékcsatoma műt írgyak
(víznyelő akna, tisztító akn4
§Zikka§ál kut, átemeló aknák)

geodzéiai f§lmérése éve§

ütemterv ós dugulá§ elháíítás
alapján 1,853 db * 20 %
DN 200 Csapadékcsatoma
y i7rjF ósáEi v izsqálala (v ízzel)

35frn-20vo

4

2022, máius
(aZ

l

2023. augusztus
éves meghosszabbitás

nélkül)

DN 300

Csapadékosatorna

vizzárósági viZsgálála (víZZc])
35 íin 20 %
DN 40{J ('sapadékcsatorna
víZZá.ósági vizsgálata (víZzel
)35 íin , 20 %
DN 500 Csapadókcsatorna

víz.z,iLtósági

vizsgatlata

l'tn 20
DN 600 csapadókcsatorna
(vízzel)35

,lizz.lttósági vizsgálata
(vízzel)35 fn - 2()
DN 800 Csapadókcsatorna
vízzátóságt vizsgálata
o,1o

(!ílzgl)35 ftn - 20 %

DN l000 Csapadókcsatorna
vízzArilsági vizsgálala
(vízzcl)35 lm 20 %
DN l200 (]sapadékcsalorna
vízzári)sági vizsgálaía
(vizzel)35 t'll 20 %
Iérinfo.matikai publikációs
rendszcr (Web alapú) keztleti
ü7embe állítása.

tiirzsadatok

migrálása,
szakági

paraDlétcrczé§.

adatrrrigráciLl. belanitiis cgy

alkalommal l a]kalom

l'ávoli

szene.en litó

szon§rre

laló

íérintbrmatikair9ndszef helyi
a]kalon

E-kóZmí]

nigrálása

l

adatszolgáltatás

tériní'()rmalikai pub]ikációs
rcndszel (web alapú)

fenntartási.

ü7-emeltetési

költsége. havi adattiissítósscl

l2 hónap,

|,]zen mennyiségi

adatok

tájékoztató jetlegűck. az
ajánlatké.ij havi ütemtcrvct

hiíosit a

mosatási munkák

elvégzósóhc7

a

nvcrtes
a
nem

ajánlatte\ő számári|

menn}iségck
tanalmazzák

a

duguláselhárítási

mennyisegeket,

tisáitásnál

amely

a

feltüntetett
m€nnyiség m&\imum 30 o/o.4

azaz az aiánlatkéró jogosult

megrendelni
ajánlattevőtól
f€ltilntetett

os

a nyert€s
a tisztitásnál

mennyiség 30 o/omértékéig

dugulá6eIhfuitást.

A

tervezett tisztitá§ éves
mennyisege maximum a

Nyíreg].háza Megyei Jogú

város

Önkormányzatának

költségveté§ben r§ndeIkezé$e

álló fedezet mértékéigvalósul
meg.

Nem közműveI öSszegyűjtött

háZtatási szennyviz

l5.600 m3/év

Nemzeti eljárásrend

begyújtése

§ (l) bekezdés
ponüa
szerinti nyílt
b)

Kbt. ] 12.

2022. december

2024. január

eliárás

A közbe§zerze§

tárgya

Nyíregyháza Tokaji u.4. számú ingatlanon
megvalósuló l5 db hútőkamlából álló elárusitó
blokk és hozzá kapcsolódó infíastruktúra
lérebozása,
VP6 Dálváza(i anvag, szelint

Járdák felújitása

Ttfelújításó[
BurkoIatijeI festése
Földr.it kaíbantartáS

A közbeszerzés tervez€tt

A közbeszerzésre

mennyiség8

irányadó eljárási rend

I5 db elárusító blokk és a
hozzá kapcsolódó
infrastruktúra létrehozása

Nemzeti eljárásrend

2 helyszítt

Nemzeti eljárásrend

A terv€z€tt

€ljárás

fájtája

Kbt. l l2.

§

(l) bekezdéS

Az eljárás
megindítá§ának
t€rY€Zett
idópontia

A szerádés teljesítésének

várható idópontja

2022. március

2022. májlls

2022. nájus

2022. november

2022. májlJs

2022. decembel

2022, szeptembeí

2023. december

2022. októbeI

2023. december

b) pontja szerinti nyílt
elj

Kbt. l 15,

árás

§

szerinti nyílt

§

sz€rinti nyílt

eüárás
2 helyszín

Nemzeti eljárásrend

Kbt. l 15.

eljárás
Gépi jel festés: 7.500 m'
KéZi ie| léstése: 6.500 m'
l5.000 m' stabiliZá]ás,

Nemzeti eljárásrend

Kbt. l 15.

Nemzeti el.iárásrend

Kbt. l 15.

§ szeTinti

nyílt

eljárás

230000 m'gréderezés

6

§ szerinti nyilt
eliárás

