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t _NY!lv_v Nonprofit Kft., mint a köáeszerzésekől szóló 2015. évi c)(L I. tv. (tovóbbiakban: Kbt.) 5. § (l) bekezdés e, pontja alá t^ítozó gazlas gi áísaság a Kbt, 42. § (l)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleg§t téve készítette el a2022, évre terYezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeizeízési tervet,

A kÖzbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkéró a közbeszerzési tervben nem szerepló vagy a t€rvben foglaltakhoz képe§t m&osított közbeszerzésre vonatkozó €ljáíást is lefolytathat.
Ezekben az €s€lekben a közbeszerzési lerv módosítása szttkséges az ilyen igény Yagy egl.éb Yáltoás felrneriilésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

A közbe§z€fzé§i terv módosítá§ának indoka:

eljárásrend szerint történik, tekintette| az útszóró só ten,ezett beszerzési mennyiségónek a c§ökk€ntésér€,

AZ autóbusz megállóh€lyek takarításának értéke 2023. évben az ajánlatkéró előzete§ §zámításai alapján m€g fogia haladni a közbcszerzési értékhatárt, így szükséges még az
idei évben köZbeszerzési €ljírás megindítá§a a nemzeti eljárásrend szerint.
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I.
A közbeszerzés tárgya A közbeszerzfu terv€z€tt

mennyisége
A köZb€szerzésr€

irányadó eljárási rend
A tervez€tt eljárás

fajtája
Az eljárás

m€gindítá§ának
t€rv€zett idóDontia

A sz€rzódés t€lj€sítésének
várható időpontja

útszóró só beszerzése 2000 tonna + l0 9'o NemZeti eljárásrend Kbt. 112. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. januát 2023. április

Tehergépjármú beszerzése 3500 kg. össztöm€g
alatt

4db NemZeti eüárá§rend Kbt. l l2. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. április 2022. noyemb€r

Top_6.2, l- l 9-NY2-2020-00006 Bölc§óde
építéshez kapcsolódó es7közbesZerZés

l készlet Nemzeti eljárásrend Kbt. l 12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eIiárás

2022. augusztus 2022. november

Meleg-és hidegaszfalt beszerzése 900 tonna Nerrtzeti eljárásrend Kbt. l l2. § (t) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. szepíember 2023. december

útszóró só beszerzése l900 tonna Uniós eljárásrend Kbt. 8l .§ (1) b€kezdéS b)
pontja SZeIint nyilt

eliárás

2022. augusztus 2023. december

Villamos energia beszerzese 30 7o-kal nóvelten 12 077 546 kwh Uniós eljárásrend Kbt. 8l.§ (l) bekezdés b)
pontja szerint nyílt

eliárás

2022. augusztus 2023. december

Földgáz beszerzése 90 020 rn3 Uniós el|árásrend Kbt. 8l .§ ( l ) bekezdés b)
pontja szerint nyílt

eliárás

2022. június 2023, október

útszóró só be§z€rzése 500 totrna + l0 Yo Nemzeti eljárásrend Kbt. l12.§ (l) bek€zdés
b) pontja §z€rint nyílt

eliárás

2022. október 2023. márciu§

2023.
A közbesz€rzés tárgya A köZbesz€rzés t€rvez€tt

mennyisége
A közbe§zerzé§re

irányadó eljárási rend
A tervezett eljárás

fajtája
Az eljárás

megindításának
teryezett idóDontia

A szerződés teljesítésének
várható idópontia

Nyíregyháza város közigazgaási határain belül
szúnyogláwa, illetve imágó e]leni védekezési
feladatok ellátása

SzúnyogláLrva elleni
védekezés lóldi és légi

írton: ffjldi 33 ha., légi 280
ha. Összesen 3l3 ha., két

alkalommal.

Nemzeti eljtá,ti{srend Kbt. l l2.§ (l) bekezdés
b) pont szerint nyílt

eljárás

2022. februétr 2022. szeptember



Szúnyog imágó elleni
védekezés földi Liton:

2687 ha. három
alkalommal. Mindösszesen

védekezésbe bevont
terület:8687 ha.

Nyíregyháza közigazgatási területén a
közvilágítrási aktív elemek teljeskörú üzemeltetése
és karbantartása

l7.569 db Nernze ti cl,járásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

elifuás

2022. február 2023, március

Portaszolgálati feladatok €l látása. 47 ,690/óra / év Uniós e|járásrend Kbt. 8 J ,§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyílt

eIiárás

2022. március 2023..június (az 1 éves
meghosszabbítás nélkül)

Fúnyírási munkát elvégzése 7 körzetben 0l.rész:l42 l8l m2

02.rész: 95 l33 m2

03.rész: 103 274 m2
04. rész: l58 92l m'
05.tész:292 l87 m2

0ó.rész 83 10l m2

07. rész: 88,998 m2

Nemzeti eljárásrend Kbt. 112,§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyílt

eljár,ás

2022. február 2022. novembel

Zárt csapadékcsatomIík, víznyelók, §zikkasáó kutak,
il|9lve csapadékviz áúgme|ó aknák tisztiüás4 dugulá§
elháritási, köznrűf!lmérési feladatok elvégzése, szükség
e§ctén gyökérvágás zátt csapadékcsatornában,
ylz?Aíósági víZsg^lat és egyéb f'eladatok elvégzése

DN 200-300 csapadékcsatorna
tisáítá§a: 8800 tn - 20 %
DN 400 csapadékcsatona
tis7títása: 1500 fm 20 o/.

DN 500 csapadékcsatoma
ti§ztítása: l20o fm - 20 %
DN 600 csapadéka§atoma
tis7.tításá: 800 fm 20 y.
DN 800 csapadékcsatoma
tisztitá§a: l00fm-20%
DN 1000 csapadékcsatoma
tisáítása: 2000 fm 20 %
DN 1200 c§apadékcsatoma
tisztítása: 500 fm - 20 %
szikkasztókút tisztltása|'724
db _ 20 o/.

Yízny€lő akna tisáítása: 700
db _ 20 ó/o

csapadékvíz átemeló aknák
íisztít^sa,32db 20yo
oyökérvágás záít
csapadékcsatornában DN 300-
500 l0ó _ 20 %

Nemzeti eljárásíend Kbt. I l2. § (l) bekezdés
b) ponüa szerinti nyílt

eljáfás

2022. májtts 2023. augusztus
(az l éves meghosszabbítás

né|kül)
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Gyökérvágás zjlít
csapadékc§atornában DN 600-
1200 l0ó - 20 %
Csapadékcsatoma g9odéziai
l'elmérésg
(vonalas létesítmény) éves
ütemterv é§ dugulfu elhárítás
alapján l8.135 fm - 20 %
Csapadékcsatoma műtársr'ak
(víznyeló akn4 tisáító akn4
szikka§ztú kút, átem€ló aknák)
geodzéiai felmérése éves
ütemterv és dugulá§ elhfuítfu
alapjáLn 1.853 db -20 o/ó

DN 200 csapadékcsatorna
v izzétt ó sági v izsgálata (,l izzel)
33 fm _ 20 o/o

DN 300 csapadékcsatoma
,l izzáí ósáEi vizsgálata (vízzel)
35 frll - 20 o/o

DN 400 c§apadékcsatoma
v ízzáíósági v izs9álata (v izzel
\35 fm-20 o/"

DN 500 csapadékcsatoma
vízzittósági viz§gálata
(víZzel)35 íin - 20
DN 600 csapadékcsatornayizzá!íósáEi viz§gálata
(vizzel)35 fm - 20 yo

DN 800 Csapadékc§atorna
vizzÁíósáEi viz§gálata
(víz2el)35 fm 20o/o
DN 1000 csapadékc§atoma
vízzárósági, vizsgálata
(vlzzel)3s fm - 20 o/o

DN 1200 csapadékcsatoma
vízzélíósági vizsgálata
(yízzel)35 lii]'-20 o/o

Térinformatikai publikációs
r§ndszer (Web alapú) kezdeti
üzembe állitása
töIzsadatok migrálása,
paraméte.§Zés, szakági
adatmigTáció, betanítás eg}
alkalommal l alka|om
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Távoli sze|r'olcn littó
tédnformatikai rendszer helyi
szerverre való mi8rálása I

alkalom
E-kózmű adatszo lgáltatás
térinformatikai publikációs
r€ndszer (web alapú)
fenntartá§i, üzemeltetési
költsége. havi adaafrissitéssel
12 hónap.
Ezen mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, az
ajfulatkéró havi ütemlerv€t
biztosit a mosatá§i munkák
elvégzéséhez a ny€rte§
ajáLnlattevő számára, a
mennyiségek nem
taltalmazzÁk a
dugulá§elhárítási
mennyiségeke! amely a
tisáításnál feltüntetett
mennyiség maximum 30 7o-4
az€z aZ ajáJ atkérő jogosult
megrende|ni a nyelte§
ajánlatt€vótől a tisáításná
f€ltiintetett m€nnyiség 30 %_

os mértékéig
duguláse!háíLást.
A tervezett tisáítás éves
mennyisége maximum a
Nyír§gyháZa M€gyei Jogú
város Ónkormányzatának
költségveaésben rendelkezésre
álló fedezet méItékéig valósul
meÉ.

Nem kózmúvel összegyűjtött háztaílasi szennyYíz
begyíijtés€

l5_600 mr/év Nemzeti el iárásrend Kbt. l l2. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyflt

eliárás

2022. december 2024. ianufu

Faápolási munkák elvégzése l l00 üzemóra NemZetj e]járásrend Kbt. l 12. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliá,rás

2022. augusztus 2023. október

Autóbu§zmegálló helyek takarítá§a 378 db. NemZ€ti €ljárásrend Kbt. l l2. § (1)
bekezdés b) poDtja
szerinti nvílt eliárás

2022. október 2023, dec€mb€r
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A közbe§Zerzés tárgya A közbe§zerzés t€rvezett
mennyisége

A közbe§Z€rzésre
irányadó eljárási rend

A tervezett eljárás
fajtája

Az eljárá§
m€ginditásának

teryez€tt idóDontia

A szeródés teljesítésének
Yáíh&tó idópontja

Nyíregyháza 'Iokaji u.4. szifunú ingatlanon
megvalósuló l5 db hűtókamrából áIló elárusitó
blokk és hozzá kapcsolódó infrastrrrktúra
létrehozása.
Vl)(l ollviizati .lnY.lg szef;n1

15 db elá,rusító blokk és a
hozzá kapcsolódó

infrastnrkfl 
'ra 

létehoása

Nemzeti eljárásrend Kbt. l12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyiIt

el.iárás

2022. márcitts 2022. május

Nagyfelületil kát;ózási feladatok elvégzése 1800 tonna + 15 %. Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5, § szerinti nyilt
eliárás

202?. ápflís 2022, november

JárdIák felujítása 2 belyszín Nemzeti eljrárásrend Kbt. l 15. § szerinti nyílt
e]járás

2022. május 2022. novembel

utfelújitások 2 helyszín Nemzeti eliárásrend Kbt. l15. § Szerinti nyí]t
eljárás

2022, május 2022. december

Burkolati jel festése Gépijel festés: 7.500 m2

Kézi iel festése: 6.500 m2
Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5, § szcrinti nyílt

eliárás
2022. szeptembel 2023. december

Földút karbantaítás l5.000 m2 stabilizálás,
230000 m2 $éderezés

Nemzeti eljárásrend Kbt. 1 15. § szerinti nyílt
eiiárás

2022. ol<tóbeí 2023, december
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