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A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 20l5. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (l) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt.
42. § (l) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette e[ a 2020. évre tervezett közb€szerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítása szúkséges az ilyen igény vagy egyéb váItozás felmerülésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

A közbeszerzési terv módosításának indoka:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítésekor nem rendelkezett olyan információval, hogy 2020. évben hogyan alakulnak a pályázali lehetőségek. A
közbeszerzósi t€rv össz€állítását követően ToP-6.5.1.-19 kódszámú pályázati felhívás jelent meg, mellyel összefüggésben a NYIRVY Nonproíit Kft. pályáz^tot
nyújtott b€.

Az építési beruházással kapcsolato§an a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történhet, ezért vált indokolttí 
^kőzbeszeízési 

terv módositása
az ,,Epületenergia fejlesztés a NYIRVV Nonprofit Kft. telephelyen" projekt tárgyában.



202l.
A közb€szerzés tárgya A közbe§zerzés tervezett

m€nnyiség€
A kózb€§zerzé§r€

irányadó eljárá§i rend
A t€rv€zett €ljárá§

fajtáj a
AZ €ljárá§

megindításának
t€rv€zett idóDontia

A sz€rzódés teljesítésének
Yárható idópontja

Fóldgl' b9§zerzés€ (valószínűsíthetó€n a közbcszerzési
cliárás aNYÍRTÁVHÓ Kff_n, keresáül történik.)

l45.250 ml Uniós eljárásrend Kbt.49 § (l) bekezdés a)
Dontia szerinti nyílt eliáni§

2020, mfucius 202l, októbcr

Fák, csedék beszcrzése 8800 db Nemzeti eüáíásrend Kbl, ] 12_ § ( ]) bekezdés b)
pontia szerinli nyílt eIiáá§

2020.marcirrs 202l, március

Mcleg-ós hidcgaszt'alt beszcrzése 650lonna Nemzeti cljárásrcnd Kbt, l 12, § ( l) bekczdés b)
oontia szerinti nvilt cliáíás

2020. április 202l..iúlius

Szívó - sepró gép beszeízése. ldb Nemzeti eljárfuíend Kbt. l 12. § (l) bekezdés b)
Dontia szerinti nyílt eliárás

2020. ápíilis 2020. nov§mber

ProfesszionáIis fúnyíró gép boszerzése ldb Nemzeti cljárásrend Kbt. 112. § ( l) bckezdés b)
rrontia szerinti nyílt 9liáíás

2020. április 2020, novcmber

7,5 tonna össáöm€get meghaladó billenőplatós
teh€rgépjármú, téli eszközökkel f€|szerelv€ történő
beszerzese.

ldb Nemzeti cLiárásrend Kbt. l12. § (I) bek€zdésb)
ponúa szerinti nyílt eljfufu

2020, május 2020. december

vontatott só§zóró (0l, rész,), illetve tehergépiárműre
szcrelhetó sószóró (02.rész) beszerzéso

01,rósz:2 db
02.rész: Idb

Nemzeti 9l.járásrend Kbt. l 12. § ( l) bekezdés b)
íJontia szclinti nvílt eiiárás

2020, június 2020. deconbet

Villamos energia beszerzése 9,550,000 kWh Uniós eüáfá§rend Kbt, 49 § (l) bekezdés a)

Dontia §zeíinti nyiLt eliárás
2020, július 202l, d§ccmbcr

A közbeszerzés tárglia

Nyiregy-háza váíos közigazgatási határain belül
szúnyoglarva. illetve imágó c|lcni védekezési l'eladatok
cllátása

Szúnyoglárva elleni
véd€kezés liildi és légi úton:
íbldi 33 ha., légi 280 ha,
Összesen 3l3 ha.. két
alkalommal.
Szúnyog irnágó elleni
védek§zés öldi úton:
2687 ha, három alka|ommal.
Mindösszesen védekezésbe
bevont terúlet: 8ó87 ha.

Nemzeti e!ifuásíend Kbt. l I3.§ (l) bekezdése
szerint nyílt cljárás

Nykegyháza közigazgalá§i terúletén a közvilágítási
aktív c]em§k teli9sköú üzemcltctés9 és karbantartása

1,1.3l2 db Kbt. l 12. § (l) bek€zdés b)

0l.rész:7l2 ha, Kbt, 112-§ í 1) bekczdé§e b



(0l.fésl). viillrlrliltt a t]otbánya. Csárda utca
(rekültiváciírs tef ülct,) (02,résZ) vonatkoziisában

02,rósz: Vódckczési feladatok:
]9 ha.
(3 alkalommal l3 ba/'alka]om)
Lcmosási í'eladatok: l0 ha.
( l alkalomtnal)

pontia szerint nyílt el_já,ás

önlijzósi leladatok ellálása
(0l,rész: paík. 02,rész: Borbárr_va)

01.rész: 1500 óra
02.rész: 1000 óra

Nemzeti eljárásrend Kbt. l12. § (l) bekezdé§ b)
Dontia §zgrinti nyílt eliárá§

2020. március 2020. novembel

Záí csapadékcsaloínák. vizrrycliik. szikkaszt(i kutak,
ilictvc osirpadék\íZ lltcmeló aknák tisztítása, dugulás
clhárítási. kö7múlélmé.ési t'eladatok eIvógzése, szúkség
esctén gyijkérvágás 7,áít csápadékcsalornában.
1,í77árósági vizsgálat és egyéb foladatok clvégzése

DN 200-300 csapadékcsatorna
tisnífisa:8800 fin 20%
DN 400 csapadókcsatorna
tisztitása: l500 fm 20%
DN 500 csapadékcsirtorna
tisztítása: l200 [m 20 9/ó

DN 600 csapadékcsatorna
tiszíííása: 800 lm ,20 %
l)N 800 csapadékcsalo.na
tiszt'tása: l()0 ím - 20 %
DN l000 csapadókcsatoma
lisáítása: 2000 fln - 20 %
DN I200 csapadékcsatoína
tisztítása: 500 fm 20 %
szikkasdókút tisztitllsa: 5,12

db 20 9/o

viznycl(i akna tisztítása: 700
db 20%
Csapadékvíz átcmcló aknák
ti§Zlitása: 30 db 20 %
C]-ökórvágás 7,á(l

csapadékc§atornában DN 300-
500 l0ó 20%
Gya'kóí\ágás Láft
csapadékcsatomában DN 600-
1200 10ó 20 %
cszrpadékcsirtoma geodéziai
l'eInlóró5c
(vonalas létesilmény) éves
útemtcrv é§ dugulás elháíítás
alapján l8.135 lh-20%
Csapadékcsatorna miitárgyak
(viznyelíi akn4 tisztító akna.

szikkasztú kúl. ále reló aknák)
gcodzéiai f'c|mórésc óvcs
útem{erv ós du8ulás elháritás
alaDián l,í]53 db 20 o/o

LJniós cliriíásrend Kbt. 49 § (1) bekezdé§ a)
pontja szerinti nyílt €ljárá§

2020. március 2022, április
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l)N 200 Csapadékcsntoma
vil7,/rrósági Vjzsgálata (víZzcl)
]]5 lin 20 91,

DN ]00 Csapadékcsatoma
vizzárósági vizsgálata (\ íZzel)
35 fln 2() j.
DN 400 c]sapad ékcsabrn a
y iz7áíósági vizsgálata (vizzcl
)35 íin 20 %
DN 500 Csapadékcsatorna
vizzárósági viz§gálala
(vizzel)35 lm 20
DN 600 Csapadékcsatoma
|ízzárósáEi rizsPálatir
(vízzel)35 t'nl 20 9ó
t)N 800 Csapadókcsatoína
lizzlarósági vjzsgá]ala
(víZZe])35 lin 20 %
DN l000 CsapadéLcsarorna
vízzáíósági lizsgálala
(liz.zc1)35 fm 20 o/o

DN 1200 Cslpadékcsatorna
vizzárrisági vizsgálata
(vizze])35 ltn - 20 9ó
Tét,informatikai publikácjós
rendszer (Web alapú) kczdcti
iizembe ál l ítása.
tövsadatok migíálásd.
paramétcrczós. szakági
adatmi gráció. betanitás egy
alkalommal l alkalom
Táloli s7cívcrcn l'uló
térinlbrmatikai rcndszcr hclyi
sz€rlerrc való migrálása l

aIkalorn
t]-kózmú adalszolgilltalás
térinibímatikai publikációs
rendszcr (wcb il]cpú)
í'enntartási. üzenrcltelési
liö]tsóge. havi adatliissítésscl
l2 hónap.
E7,en mcnn),iségi adatok
táiékoáató jellegiiek. a7.

ajánlatkélij havi iitcmtorvct
biztosít ir ntrsatási rrtunkák
chóqzéséhcz a nlertes



ajánlattevó sámára, a
mennyiségek nem
taítalmazzák a
duguláselhárítási
mennyiségekot, amely a
ti§áítiisnál felttintet€tt
mennyiseg maximum 30 o/o-4

azaz az ajánlatkérő jogosult
megíendelni a nyertes
ajánlaftevótől a tisztításná.l
feltüntetett mennyi§ég 30 70-

os mértékéig
duguláselhárítást.
A tervezett tiszlítás év€s
mennyiség€ maximum a
Nyíregyháza Meslei Jogú
Város Önkormányzatának
költségvetésben rendelkeásre
álló fed€z€t mértékéig valósul
meg,

Örzés-védelmi és portaszolgálati /éjjeli ór§zolgálati
feladatok ellátása a NYiRVv Nonprofit Kft.
szekhelyén, illetve egyes telephelyein-

01,rész:
A 4400 Nyíregyháza, Tüzér u.
2-4. szfun alalti laká§ügyi és
végrehajtási csopolt
ügyféI§zolgálatára hétíótől,
szerdáig 1,3o órától , l5.]0
óíái& csütörtökön| 7,30 óíától
- l2.fu óráig, pénteken 7,j0
órától l2.o0 órá& l fó
biztonsági ór szükséges.
- A 4400 NyíregyháZ4 Tüzér
utca 2-4. §zám alatli
közfoglalkoztatási csoport
épüI€tébe hétfötól , szerd.áig
7.00 órától - l5,m óráig,
csütörtökön és pénteken 7.00

órától - 12,00 óráig 1íó
biztonsági ór §zükséges,
- 4400 Nyíregyház4 Hósök
tere 9- szím l ó biáongági
órr€l 24 órás szolgálat ellátása
meIlett.
- 4400 Nyiregyháza, Toka.ii út
4- x7^ín alatt ]évó
VÁSÁRTÉR örzés-védelmi
feladatainak cllálisa és az

Nernzeti oljáíásrend Kbt. 112. § (1) bekezdé§ b)
pontja sz€rinti nyílt eljárá§,
tckintettel aJra, hory a 3.

melléklet sz€rinti
szolgáItatások

igénybevételére irányuló
közbesz€rzé§i €ljáíá§ok

esetében a Kbt. Hamadik
Részét alkalmazva kell

eljámi.

2020, augusztus 0l. rész; 2021. december
(az egyéves szerződé§

meghosszabbíLísi leheóség
nélkíil)

02.ré§z: 2020. december
03.rész: 2020. d9cembef
04. rész| 2020, december

(az 9gyéves szerzódés
meghos§zabbítási lehetóség

nélküD
05.rész: 202l. október
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üZencltctósi szabál},Zatban és
a piacok váSárok rendiét
óIintó úgyvezetiji utasítísb&)
|oglaltak betaítatási|dz,
dlábbiak s7orint:
2 tó biztonsági őlael 24 órás
alkalmazás nlcllctt_
a k§ddi, szcrdai. csütiirtijki,
pónteki Dapokon a 24 óíás
sz(rlgálatot §llátó 2 fó mellett
ó,00 órától 14,00 óráig
kiegószitve + 2 fii bi7íonsági
ilrrcl.
a szombati és a vrrsáIapi
napokon a 2:l (irás s7olgálatot
ellátó 2 ]ii mellelt 6,0(lórától
1,1.00 ófáig + ,l íö biztonsági
órrcl.
- 4,100 NliregjvháZa. t}úza tór
23, szánr alalti i'iaccsarnok
ijtzés-védclnri íiladaláinák
ellátása és az üzemclteté§i
szabályzatban és a piacok-
vásárok rendiéí érintó
ügyveZetói uta§itásban
loglaltak bctaíltatása l íii
bizlonsági órrel 24 óIás
s7()lgálattal,
- 4400 Nyircgyháza 'Ibkaji u.
3. szám: l íii biztonsági íirre!
2,1 órás szolgálat cllátása
n]elI.tt,
- .í400 NyírcglháZa, tJn8\,ár
sétány l.: l íó biztonsági ó1,2,1

óras slolgálat cllátáso n}cllctt-
02.rósz:
4400 Nyircg),háZ4 BúZa tér
23, szlul alatti Piaccsamok
órzés-vérlelmi íiIadatainak
cllátása l ld bizlonsági órrel
l2 óríis szolgálatttrl deccmber
hónapban. 15 nap
idóti lamban-
- ,},100 NyírcgyháZa. Korán},i
u, 27, s7ám lllalti jlisá\,áíosi
piac ijlzés-vódclmi
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f9ladatainak ellátása I fó
biztonsági őnel 12 órá§
szolgálaltal december
hónapban, 15 nap
időtartamban.
03.rész:
- 4400 Ny íregyhá{a, Kossuth
tér 1. szám alatti Adventi
!'orgatag őrzés-védelmi
feladatainak ellátása l íó
biáonsági őrrel |2 órás
szolgálattal.
04.tész:
- 4400 Nyíregyhaza, TüZéí u.
2-4. szÁm alafii székhelyen a
portis-éjjeli ór szolgálat
ellátása 2 íö portá§-éjjeli őr 24
ól,ás szolgálatával, a recepció
podig I fó portás l0 órás
szolgiálatával történjen
munkanapokoÍl,
. 4400 Nyirogyháza, só§tói u,
24. sám a|atti

§poítlétesítmény portás-éjjeli
ór szolgálaénak ellátá§a
munkanapokon 20,00 órátó|

6,m óráig, munkaszüneti
napokon, illetve hétvégén 24
óIás ponás-éj.jeli ór szolgálat
megszervezése.
- Örökösföldön (Nykegyháza,
'I'örzs utca, szalag utca
01884/9. hrsz.) lévó
spoíttel€pre minden
hétköZnap este 20.00 órától *
rcggel 6.00 órág l fő portás
§zúkéges, valamint hétvé8én
és munkaszüneti napokon 24
órlis portás-éjjeli ór szolgálat
m€gszervezése.
05.rész: 4400 NylregyháZa
Czuczor G. utcai Volán
Sporttelepen mirrden
hétköznap este 20.@ órától -
reggel 6.00 óráig l fő portá§
szükség9s, valamint hétvégén



és munkasztineti napokon 24
órás poltás-éiieli óí szolgálal
megs7en/ezésc

Autóbuvmegállóh9ly€k takarítá§4 síkosságmentesíté§e
(0 l ,rész), ill€tve
hétvégi (va§ámapi) városi takarlLá§i fcladatok elvégls€
(02. rész\

0 l .rész: 392 db.

02,rész: 52 alkalom

Nem7eti eliárásrend Kbt, t l2.§ (l) bekezdés b)
pontja Veíint nyilt e|járás

2020, május 202l június

A kőzbeszerzés lárgya A közbesz€rzés tervezett
mennyisége

A közbeszerzésre
irányadó eljárási rend

A terYez€ít eUárás
fajtája

Az eljárás
megindítáMnak

terv€zett idóDontia

A szerződés teljesitésének
várhátó idópontja

Utak épitése l. szakasz lhelyszin Nerrrzeti eLiárásfend Kbt. l ]5. § szcrinti nyílt
eliárás

2020. március 2020 dcccmber

Utak építése IL szaka§Z l helyszín Nemz eti oljárásrend Kbt. l15, § szerinti nyíit
eliá(ás

2020. áprili§ 2020, dece!nber

Földutak karbantartása 260-000 m' grédeíezés,
t6.000 m2 §tabilizálás

Nemzeti eliárásrcnd Kbt. ll5. § §z€rinli nyílt
eliárás

2020, április 202l. július

.lárdák l§lújitása 3 hclyszln Nemzeti eiiáIásrcnd Kbt. ll5, § szerinti nyílt
eljárás

2020, május 2020. december

szi|árd burkolatu utak nagyfelületii kátyúása 20.000 m' Nemzeti eljárásrend KbL l 15. § szcrinti nyilt
eliárás

2020.máju§ 2020. augusztus

l}urkoltti.icl festé5c Gépijel íestés; 8,000 m'
KéZi icl l'estése: 9.000 m'

Neínzeti eliárásícnd Kbt. l l5. § §zcrinti nyílt
eliárás

2020. iúnius 202l. augusáus

Proj€kt tírgya: Epületenergia fejleszté§ a NI'IRW
Nonproíit Kft. tel€phelyén.

ingatlanon lévó 2 db. múhelyépülct cnergctikai
kor§z€rűsítés€ (ToP-ó.s.1-19 kódszám)

2db N€mzeti €ljárá§rend Kbt. t15. § §zerinti nyílt
eljárás

2020. novernber 2022, januÁr
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