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A NYiRVv Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLlll. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (t) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (I)

bekezdésében fogtalt kötelezettségének e|eget téve készitette el a2022. évle tervezett közbeszerzéseiról az éves óSszesített köZbeszerzési tervet.

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

Az ajánlatkéró a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módositott közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.

Ezekben az esetekben a közbeszerzési t€rY módosítása szükséges az ilyen igény vagy egyéb váltoás felmerűlésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

A kózbeszcrzési terv módosításának indoka:
A 4432 Nyír€gyháza-Nyírszóló§, Kollégium u. 59. szám alatti ingatlanon törtónő bölcsód€ megépítése tárgyában az ajánlatkérő közbeszerzési eüárás lefolytatása

kiegészító anyagi fedez€t biztosítá§a tekintetében nem érk€z€tt döntés, így a kivitelezési szerződés 2022, május 09, napján hatályát veszt€tt€.

Az ajánlatkérő 4432 Nyíregyháza-Nyír§ólós, Koll€ium u. 59. szám alatti ingatlanon továbbra is szüksége§n€k tartja a bölc§őde megépíté§ét, aZ új t€rv egyc§oportos bólcsőde
megépíté§ét tartalmazza, mely kivitel€zési munka elvégzé§e tekintetében indokolt köZbesz€rzési eljárás lefolytatá§a, é§ a köZbesz€rzési terv módosÍtása.
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l.
A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett

mennyisége
A közbeszerzésre

irányadó eljárási rend
A terYez€tt €ljárás

íajtája
Az eliárás

megindításának
t€rvez€tt időnontie

A szerződés t€lje§íté§ének
várható idópontja

útszóró só beszerzése 2000 tonna + l0 % Nemzeti eljárásrend Kbt. l12.§(i)bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022, janút 2023. április

Tehergépjármű beszerzése 3500 kg. összömeg
alalí

4db Nemzeti cljárásrend Kbt. l 12. § (l) bekezdés
b) pontja Szerinti nyílt

eliáíás

2022. április 2022. november,

Top_6.2. l - l 9-NY2_2020-0000ó BöIcsőde
épitéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

l készlet Nemzeti e|járásrend Kbt, l 12, § (l ) bekezdés
b) ponda szerinti nyílt

eliárás

2022. au8usztus 2022, november

Meleg-és hidegaszfaIt beszerzése 900 tonna Nemzeti eljárásrend Kbt. l l2. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliá,rás

2022. szeptember 2023, december

útszóró só beszerlse l900 tonna Uniós eljárásrend Kbt. 8l.§ (l) bek€zdés b)
pontja szerint nyílt

eliáíás

2022. alguszttls 2023, december

Villamos energia beszerzése 30 %-kaI növelten 12 077 546 kwh Uniós eljárásrend Kbt.8l.§ (l) bekezdés b)
pontja szerint nyílt

eliáíás

2022. angus7lus 2023. december

Fóldgáz beszerzése 90 020 m3 Uniós eljárásrend Kbt, 8l,§ (l) bek€zdés b)
pontja sz€rint nyílt

eliárás

2022. június 2023- október

utszóró só beszelzése 500 tonna + 10 % NemZeti eljárásrend Kbt. l l2.§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyílt

eliárás

2022. október 2023_ március

2023
A közbe§zerz és tárgya A közbe§zerzé§ t€rvez€tt

metrnyi§ége
A közbeszerz,ésre

irányadó eljárási rend
A tervezett €ljárás

faj tája
Az eljárás

megindítá§ának
tervezett időDontia

A szerződés telje§ítésének
várható idópontja

Nyiregyháza váíos köZigazgalási határain belül
sányoglárv4 illetve imágó elleni védekezési
feladatok ellátása

Sányoglárva elleni
védekezés fóldi és légi

úton; ft'ldi 33 ha., téei 280

Nemzai eljánisrend Kbt. l l2.§ (l) bekezdés
b) pont szerint nyílt

elirirás

2022. februétr 2022, sznptember



ha, Összesen 3l3 ha., két
alkalommal,

Szúnyog imágó elleni
védekezés ftildi úton:

2ó87 ha. hfuom
alkalommal. Mindösszesen

véd€kezésbe bevont
teríil€t; 8687 ha.

Nyíregyhriza közigazgatási területén a
kóZvilágítási aktív €lemek teljesköú üZemeltetése
és karbantartása

17.569 db Nemzeti eljárásrend Kbt. I12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. februír 2023, március

Portaszolgálati feladatok ellátása, 4'1 .690/óra / év tJniós eljárásrend Kbt.8l,§(I)bekezdés
b) pontja szerint nyílt

eliárás

2022. március 2023. június (az 1 éves
meghossZabbítás nélktil)

Fűnyírási munkák elvégzése 7 körz€tben 0I.rész: l42 l8l mr
02.rész: 95 l33 m2

03.tész: l03 274 m2

04. rész: l58 92l m2

05.rész:292 l87 m2

Oó.rész 83 10l m'
07. rész: 88.998 m2

Nemzeti eljárásrend Kbt, l 12.§ (i ) bekezdés
b) pontja szerint nyílt

eUárás

2022. február 2022. november

záít csapadékcsatomák, víznyelö! §zikkasáó kutak,
jlletv€ csapadékviz átemeló aknák ti§ztítás4 dugulás
elhárítási, kőZmúfelméíési feladatok elvégzése, szükség
esetén gyökérvágá§ zőíl csapadékcsamrnábar\
vizzáósági yizsgálaí és egyéb feladatok elvégzése

DN 200-300 csapadékcsatoma
tisztítása: 8800 fm - 20 %
DN 400 csapadékcsatoma
tisáítása: l 500 fm - 20 %
DN 500 csapadékcsaloma
tisztitása: 1200 fm - 20 %
DN 600 c§apadékcsatoma
tisáltfua: 80o fm - 20 %
DN 800 csapadékcsatoma
tisztítáSa: 100 fm 20 %
DN 1000 csapadékcsatorna
tisaítása: 2000 fm - 20 %
DN 1200 csapMékcsatorna
tisztitása: 500 fm 20 %
szikkasztókút tisúitilsa| 724
db _ 20 o/.

víznyelő akna tisztltása: 700
db _ 20 o/"

C§apadékviz átemeló aknák
tiszliíása: 32 db - 20 o/o

GyökéNágá§ z6tt
csapadékcsatomában DN 300-
500 l0ó _ 20 %

Nemzeti e|járásrend Kbt. l 12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyíIt

eljárás

2022. május 2023. augusztus
(aZ ] éves meghosszabbítás

nélkül)
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G),őkjr!ágás /.irt
csapadókcsatofniihan l)N 600_
1200 l0ó 20 %
Csapadókcsal()rna gcodéliai
felrrtérése
(vona]as lótcsítmén},) é!e5
ütemteN és dugulás elháíílás
alapján l8.135 íh 20 %
Csapadókcsatoma múlárg}ak
(vízn),cló akni, tisztító akn4
s7ikkasztít kút. áícmelő akOák)
geodZéiai fclmórósc évcs
ütemterv és dugu]ás clháútás
alapján 1,853 db 20 %
lJN 200 Csapadékcsatorna
vi7záíósági Vizsgá]atil (vizzcl)
]5 lin 20 %
DN 30() Csapadókcsatorna
l í l,z,árósitgi vizsgálata (vizzcl)
35 lin .- 20 %
DN 400 Csapadékcsalorna
!izzái(isági l izsgálata (r,ízzel
)]5 fln 20 7ó
DN 500 Csapadúkcsatorna
\ízzálősági vizsgálata
(\,í7Zel)35 ím 20
DN 600 Csapadékcsatoína
ví7zálósági \ izsgálata
(viZZe])35 lin 20 %
DN 800 csapadékcsatorna
vizzáíósági vizsgálatir
(vizzel)35 l]n 20 %
t)N I000 Csapadékcsatorna
víZlár(isági VizsgáIata
(víZlel)35 fm 20 %
l)N l200 C§apadékcsaloína
Vizziirósági vizsgálata
(vízzel)35 íh 20 %
'|'érinlitnlalikai publikációs
rcndszcí (Web alapíl) kczdeti
iizcmbc állítása.
töí7sadatok migrálása"
paranétere7ós. sz*tigi
adatnligráci(i. betanítás cg),
alkalomnlal l alkal()nl



'I'ávoli szervelen lutó
iérinforínatikai rendszer helyi
szerveíe való migrálá§a l
alkalom
E-közmít adatszolgáltatá§
tériníbrmatikai publikációs
rendwer (web alapú)
fenntaítási. üzemeltetési
költsége, havi adatfris§ítésse|
|2 hónap,
Ezon mennyiségi adatok
áiékozlaló jellegűek, az
ajánlatkéró havi ütemtervet
biztosít a mosatási munkálk
elvégzé§éhez a nyertes
ajánlattevő számár4 a
mennyiség€k nem
taílalmazzá*, a
duguláselhárítá5i
mennyiségeket, amely a
tisztításnál í'e|tüntetett
mennyiség maximum 30 7o-4
azaz az ajánlatkéró jogosult
megrendelni a nyeÍt€s
ajánlatt€vőtőI a tisztításnál
f€ltüntetett mennyiség 30 o/o-

os mértékéig
duguláselháfítást.
A teívezett ti§ztítás éves
mennyisége maximum a
Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
költségvetésb€n rendelk€zésre
álló fedez9t mértékéig va|ósul
mes.

Nem közmiivel összegyűjtött háztartási szennyviZ
begyíijtése

l5.600 nrr/év Nemzeti el.járásrend Kbt, l 12, § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. december 2024. január

Fápolási munkák elvégzése l l00 üZemóra Nemzeti eljárásrend Kbt, l l2, § (l) bekezdés
b) ponüa szeíinti nyílt

eliáíás

2022. augusztus 2023. október

Autóbuszmegálló hely€k takarítása 378 db. Nemzeti eliárásrend Kbt. l 12. § (l) bekezdés
b) ponüa szerinti nyílt

eliárás

2022. október 2023. december
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A közbesz€rzés tárgya A közb€szerzé§ terv€Zeta
meunyi§ége

A közbeszerzésre
irányadó eliárási rend

A tervez€tt eljárá§
faj tája

Az eljárás
megindításának

tervezett idóoontia

A szerződés te|j€síté§ének
várható idópontja

Nyíregybáza Tokaji u. 4. számú ingat]anon
megvalósuló l5 db hűtókarrából álló elárusító
blokk és hozzá kapcsolódó infrastrukfura
létrehozí§a.
VP6 pályázati anyag szeíint

15 db eláfusító blokk és a
hozá kapcsolódó

inflastruktúra létrehoása

Nemzeti eljárásrend Kbt. 1 12, § (l ) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eljárás

2022. március 2022. május

Nagyfetületú ká§/úzási feladatok elvégzése l800 tonna + 15 %. Nemzeti €liárásrend Kbt. l l5, § Szerinti nyílt
eliáráS

2022. április 2022. november

Járdák felújítása 2 helyszítt Nemzeti eljáíásrend Kbt. l l5, § szelinti nyílt
eljfuá§

2022. május 2022. november

Útfelújítások 2 helyszín NemZ€ti eljárásrend KbL l 15. § szerinti nyílt
eljánis

2022. május 2O22. decerr:ber

Burkolalijel festése Gépi.jel í'estés: 7.500 m2

Kézi iel festése: 6.500 m2

Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5. § szerinti nyílt
eliárás

2022. szeptembeí 2023. december

Földút kalbantartás l 5.000 m2 stabilizálás,
230000 m2 eréderezés

Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5, § szelinti nyílt
eliárás

2022. október 2023. december

4432 Nyíregyháza- Nyírszólós, Kollégium u. 59.
szám a|8tti ingatlanon egy egycsoportos
bölc§ód€ meséDíté§e

1 db. Nemzeti eljárá§rend Kbt. ll2. § (l) bekeznés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. november 2023. augusztus
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