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A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a kőZbesze[éseklól szóló 2015. évi CXLIII, tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (l) bekezdés e, polüa alá tafiozó gazdasági társaság a Kbt, 42, § (l)
bekezdésében fogla]t kötelezettségének eIeget téve kéSzitetíe el a2022. éWe tervezett kóZbeszerzéseiról az éYes összesített közbesz€Izési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után aZ abban megadott kózbeszerzésre Yonatkozó eljárás lefolFatásának kótelezettségét.

Az ajánlatkéró a köZbeszeízési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított köZb€szerzésre vonatkozó eljiirást is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módositása szükséges az ilyen igény yagy egyéb változás felmerülésekor, a módosítás indokának megadása melleít.

kózb€§z€rzési eljárás, ezen ok miatt kerül §or & közbeszerzési terv módosítására.
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A közbeszerzés tárgya A kózb€sz€rzés tervez€tt
mennyi§€e

Á közbe§zerzé§re
irányadó €ljárási rend

A t€rvez€tt eljárás
íajtáia

Az €ljárás
megindításának

tervezftt időDontia

A szerzódés teljesítésének
várható idópontja

útszóró só beszerzése 2000 tonna + 10 % Nemzeti eljárásrend Kbt. l 12. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022, jamár 2023 . áptilts

-I'ehergépjálmű beszezése 3500 kg. össi4ömeg
alatt

4db Nemzeti eljáíásrend Kbt. 112. § (l) bekezdés
b) pontia szerinti nyílt

eliárá§

2022. étprilis 2022. november

Top-ó.2. l -19-NY2-2020-00006 Bölcsöde
építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

l készlet Nemzeti pljárásrend Kbt. l12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliárás

2022. avguszt§s 2022. november

Meleg-és hidegaszfalt beszerzése 900 tonna Nemzeti eljárásrend Kbt. l 12. § (l) bekezdés
b) ponla szerinti nyflt

eliárás

2022. szeptembet 2023. december

A közbesz€rzé§ tárgya

NyííegyháZa yáío§ kőzigazgatási határain belül
szinyogláfva, illetve imágó elleni védekezési
f€ladatok ellátása

védekezés fóldi és légi
úton: íöldi 33 ha., légi 280
ha. Összesen 3l3 ha,, két

alkalommal_
Szúnyog imágó elleni
védekezés öldi titon:

2687 ba.hfuom
alkalommal. Mindósszesen

védekezésbe beyont
terület: 8687 ha.

Nemzeti eliárá§rend Kbt. 112.§ (l)
b) pont szerint nyílt

e|járás

2022. február 2022, szeptember

Nyiregyháza kózigazgatási tertiletén a
közvilá8ítási aktiv elemek t€ljeskörű üzemeltetése
és karbantartása

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

Portaszolgálati feladatok ellátása. 4'7 ,690lora l év 81.§ (1) bekezdés
b) pontia szerint nyí]t



Fűnyírási munkák elvégzése 7 körzetben 0l.rész: l42 l8l m2

02,rész: 95 l33 m2

03.tész: 103 2'74 m2

04. rész,.l5& 92l m2

05.rész:292 l8'l m2

Oó.rész 83 l0l m2
07. rész: 88.998 m2

Nemzeti eljárásrend Kbt. l l2.§ (l) bekezdés
b) pontja szerint nyí|t

eü áTá§

2022. tebruár 2022. november

Zárt csapadékcsatornáq viznyelók, szikkasáó kutalq
illetve csapadékviz átem€lö aknák tisztítás4 dugulás
elhárítási, köanűfel|rérési feladatok elvégzés€, szukség
esetén $/ökérvá8á§ zÁí1 csapadékcsatornában,
yízzífósáEi vizs9álat és egyéb feladatok elvégzése

DN 200-300 csapadékcsatoma
ti§ztitá§a; 8800 lin - 20 %
DN 400 csapadékcsatoma
tisztítá§a: 1500 fln - 20 %
DN 500 csapadékcsatoma
tisztíLisa: 1200 íi]r - 20 %
DN ó00 csapadékcsatoma
tisztítása: 800 lh - 20 %
DN 800 c§apadékcsatorna
tisáítii§a: l00 fm,20 %
DN l000 csapadékcsatoma
tisztitása:2000 fm 20 %
DN 1200 csapadékcsatoma
tisztítá§a| 500lm - 20 %
szik-liasztókút tis^itása| 724
db _ 20 o/o

víznyelő akna tisztítása; 700
db - 20 o/o

Csapadékviz átemeló aknák
tisztítása: 32 db - 20 %
cyökérvágá§ záút

c§apadékcsatomában DN 300-
500 10ó - 20 %
Gyökérvágás zírt
csapadékcsatornílban DN 600-
1200 l0ó _20 yo

csapadékcsatorna geodéziai
fclmérése
(vonalas létesitmény) éves
0temterv és dugulás €lháfitás
alapián l8.135fm-20Yo
csapadékcsatorna műtárgyak
(víznyelő akna, tisáító akn4
szikl@sztú kút, átemolő aknák)
geodzéiai felmérése éves
ütemterv és dugulás elhárítás
alapián |.853 db - 20 %

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

eljárás

2022, máius 2023. augusztus
(az l éves meghosszabbltás

nélkül)
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DN 200 csapadékcsato rna
v iz26I ósági v izs Eálata (\ lzzel)
35 fílt' - 20 Vo

DN ]00 csapadékcsatorna
v ízzál ósági v izs gálata (v lzznl)
35 ftn 20 o/o

DN 400 csapadékc§atoma
v ízzír ósátgi vizsgálata (vizzel

)35 íin - 20 %
DN 500 csapadékc§atorna
vizzÁró§gi vizsgálata
(vízzel)35 fm - 20
DN 600 c sapadékcsatorna
vizzárósáEi vizsgálata
(\iz2el)35 fm - 20 Y"
DN 800 csapadékcsatorna
vlzzáíóságj, vizsgálata
(,lizze|)35 fm - 20 o/"

DN 1000 c§apadékcsatoma
vlzzi!íósági vizsgálata
(vlzzel)3S fm - 20 o/o

DN 1200 csapadékcsatoma
vizzÁíőséEi viz§gálata
(yizze1)35 íín - 20 o/"

Térinformatikai publikációs
í€nd§zer (Web alapú) kezdeti
üzemte állitása'
tórzsadatok migrálása,
paraméterezés, szakági
adatmigíáció, betanitás egy
alkalommal 1 alkalom
Távoli §zerveren futó
tériníormatikai rendszer helyi
szerveíTe való migfálása l
alkalom
E-közmű adatszolgáltatás
térinlormatikai publikációs
rendszer (web alapú)
fenntartási, üzemglt€tési
köItsége, havi adatfrissítéss€l
l2 hónap.
Ezen m§nnyiségi adatok
táljékozíato jel]€űelq az
ajánlatkéró havi űtemtcrvet
biztosít a mosatási munkák
elvégzéséhez a nyertes



ajánlaftevő számára a
menüyiségek n€m
lüía)mazzák a
duguláseiháritási
mennyiségeket am€ly a
tisztításná| feltünteten
mennyiség maximum 30 o/o-4

azaz az ajáílatkérő jogosult
m§grend€lni a ny9rtes
ajánlattevótől a tisztítá§nál
feltüntet€tt mennyiség 30 %-
os mértékéig
duguláselhá,dtá§t,
A terv€zett tisáitás éves
mennyisége maximum a
Nyííegyháza Megyei Jogú
váro§ Önkormányzatának
költségvetésben rendelkezésr§
álló fbdez€t mértékéig valósul
meg.

Nem közművel összegyűjtött háZtartási szennyvíZ

begyűjtése

15.600 m]/éY Nemzeti el_iárásrend Kbt. I12. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

eliáíás

2022. december 2024. januáí

A közb€§z€rzó§ tárgya A közbeszerzé§ tervezett
m€nnyisége

A közbe§zerzésr€
irányádó eljárá§i rend

A t€rvezett eljárás
faj táj a

Az eljárás
megindításának

tervezett ldőpontia

A §zerzódé§ t€Uesítésének
várható idópontja

Nyireg}traza Tokaji u. 4. sámú ingatlanon

megvalósuló l5 db hútökamrából álló elárusitó

blokk és hozzá kapcsolódó infrastruktúra

lérehoása.
\/ DÁ ^^l\Á,^ti,nváo s7erint

l5 db elárusító b|okk és a
hozzí kapcsolódó

infr astruktúrd létrehoása

Nemzeti eljárásrend Kbt. l l2. § (l) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt

e|járás

2022, mátctus 2022, május

Nagyfelületű kátyúzá§i feladatok elvógzése

Jáídák í'elúiítása

1800 tonna + l5 9/o. Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5. § szerinti nyílt
eliárás

2022, íprilis 2022. november

2 helyszín Nemzeti eljárásrend Kbt. l 15. § szelinti nyílt
eljárás

2022. májps 2022, november

Ftretrijtusot<

B*k"l"t, rl f..té*

2 he|vszín Nemzeti eljárásrend Kbt. l |5. § szerinti nyílt
eljárás

2022. május 2022. december

Gépijel festés: 7.500 m'
Kézi iel festése: 6.500 rn'

Nemzeti eljárásrend Kbt. l l5, § szerinti nyílt
e liárás

2022. szept€mber 2023. december

Földút karbantaíás l 5.000 m' stabilizátás.
230000 m] gréderezés

Nemzeti el.iáráSrend Kbt, 1 l5. § szeíinti nyílt
eliárás

2022. október 2023, december
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