
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
melléklet

2012. évi módosított Közbeszerzési Terve

vastag betű: új közbeszerzés
vastag dőlt betű: módosított közbeszerzés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Irányadó 

eljárásrend
Tervezett eljárás 

fajtája

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzés
sel 

összefüggésb
en előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama

I. Árubeszerzés

2013. év közvilágítás villamos energia beszerzés uniós _ 2012.08.hó 2013.01.01-
2013.12.31. nem

DC szerver és kijátszó egység (ART moziterem) nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.03.20 2012.06.30 nem

Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Polgármesteri 
Hivatal gépjármű-üzemanyag beszerzése 

üzemanyagkártyával

Kbt. 23.§ (1)
közp.-i 

közbeszerzéshez 
csatlakozás

- 2012-03-01 2012-12-31 nem

Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Polgármesteri 
Hivatal papír és irodaszer beszerzése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012-03-01 2012-12-31 nem

Városháza bútorbeszerzése Kbt. 23.§ (1)
közp.-i 

közbeszerzéshez 

- 2012-03-01 2012-12-31 nem



csatlakozás

Liftbeszerzés - Science projekt uniós - 2012.09.30. 2013.05. 31. nem

Eszközbeszerzés - Science projekt uniós - 2012.08.31 2013.05. 31 nem

Immateriális javak beszerzése – Science projekt uniós 2012.10. 2013.04. nem

Informatikai  eszközök  beszerzése  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  oktatási  nevelési 
intézményei  számára  a  TIOP-1.1.1-07/1-2008-1173 
azonosító számú pályázat keretében

uniós nyílt 2012.08. 25 nap nem

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-
kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című, 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 - eszközbeszerzés

közösségi nyílt 2012.12.hó 2013.12. hó nem

II. Építési beruházás

Pálma u.  vízkár-elhárítás nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012. 03. 16. 2012. 06.16. nem

Szabó E. u. út és tó csapadékvíz-elvezetése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012. 03. 16. 2012.07.16. nem

ÉMOP -3.1.2/E-11-2011-0046 Árvíz okozta károk 
helyreállítása Miskolc városában

(csapaék csatorna és út építés)
 nemzeti Kbt. 122§(7) 2012. 03. 08

2012.05. 09 2012.12.31. nem

Tóth-sor 559. sz. mögött támfalépítés nemzeti nyílt 2012.05.hó 2012.06.hó nem

Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kivitelezés és támfal  
építés nemzeti nyílt 2012.5 hó 2012. 09. hó nem

Tervezés és építés 
(szennyvízcsatorna –hálózat és szennyvíztisztító telep) uniós nyílt 2012. 08.25. 2014.05.15. nem



Építés (víztisztító) uniós nyílt 2012.09.04. 2014. II. né. nem

Patak utcai víziközmű kivitelezés IVS I. nemzeti Kbt. 122§(7) 2012.05. 2013.04. nem

Patak utcai közterület fejlesztés IVS I. nemzeti Kbt. 122§(7) 2012. 09. 2013.06. nem

Városháza belsőépítészet IVS I.  nemzeti Kbt. 122§(7) 2012.02. 2012. 07. nem

Szinva-patak II. ütem mederrendezés ÉMOP 3.2.1/f-10  nemzeti Kbt. 122§(7) 2012.07. 2012.12. nem

Belső vár építés Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális 
és ökoturisztikai fejlesztése nemzeti tárgyalásos 2012. 09. 2013. 12. nem

Lovagi tornák tere és tér építés Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése nemzeti nyílt 2012. 09. 2013. 08. nem

Lillafüredi tematikus függőkert építés nemzeti nyílt 2012. 07. 2013. 05. nem

Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése  
(ÉMOP-421/A/11-2012-0024

uniós nyílt 2012-12 2013-10 igen

Bársony J. Tagóvoda fejlesztése uniós nyílt 2012-10 2013-01 igen

Közösségi ház kialakítása és bővítése Lyukóbánya II. 
ker. Lyukóbányai út 77591 hrsz. Alatti ingatlanon nemzeti Kbt.122§(7) 2012.07. 2012. IV. n.év nem

Diósgyőri Katica Mesemalom bölcsődék felújítása nemzeti Kbt.122§(7) 2012.Iv. n. év 2012.12 hó nem

Szentpéteri kapu ÉK-i csapadékvíz elvezetés, csator-
nahálózat bővítése (tervezés+kivitelezés);SH/2/2/1 nemzeti nyílt 2012. 11.hó. 2013.12.hó. nem

Hejő-és Pereces patak mederrendezési munkái 
(SH/2/2/1) nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.12.hó 2014.07.hó nem

Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális 
fejlesztése ( nemzeti Kbt. 122 § (7) 2012.11 hó 2013.09 hó nem



A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-
kezelési rendszerének továbbfejlesztése” közösségi nyílt 2012.12.hó 2013.12. hó nem

„Vállalkozási szerződés a Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó 

projekt keretén belül, a városi villamosvasút meglévő 
infrastruktúrájának átépítése és az 1-es vonal 

meghosszabbítására Felső-Majláth végállomásig - REMIZ 
uniós

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos
2012. III. n.é.

2013. II. n.é.
Nem

Vállalkozási szerződés a Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó 

projekt keretén belül, a városi villamosvasút meglévő 
infrastruktúrájának átépítése és az 1-es vonal 

meghosszabbítására Felső-Majláth végállomásig - 
Áramátalakító

uniós
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos

2012. III. n.é. 2013. IV. n.é Nem

III. Szolgáltatás-megrendelés   

1 db Fejlesztési hitel beszerzése (futamidő 25 év) 
(CPV 66113000-5) 2.311. mrd Ft és kamatai uniós tárgyalásos 2012. IV. n.év 25 év nem

Miskolc MJ Város Önkormányzat 2011. és 2012. 
évi kereskedelmi, valamint 2010. évi panel Plusz 
hiteleinek beszerzése 1.331.862.138.Ft és kamatai

uniós tárgyalásos 2012. IV. n.év 15 év nem

Miskolc MJ Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala irattári feladatainak ellátása nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012. 09. 36 hó nem

ÉMOP -3.1.2/E-11-2011-0046 Árvíz okozta károk 
helyreállítása Miskolc városában 

(könyvvizsgáló szolgáltatás) nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012. 06. 16 2012.12.31. nem

Projektmenedzsment uniós nyílt 2012.06.20. 2014.05.15. nem

Mérnöki feladatok (Fidic) szennyvízcsatorna beruházás uniós nyílt 2012.06.07. 2014.05.15. nem

Tájékoztatás és nyilvánosság nemzeti nyílt 2012.09.10. 2014.05.15. nem



Projektmenedzsment uniós nyílt 2012.04.20. 2013.12.31. nem

Tananyag digitalizálás Herman-labor projekt nemzeti Kbt. 122§(7) 2012.10. 2013.04. nem

Mérnöki feladatok (Fidic) hulladék beruházás uniós nyílt 2012.05.10. 2013.12.31. nem

Mérnöki feladatok (Fidic) - ivóvíztisztitó beruházás uniós nyílt 2012.05.10. 2013.12.31. nem

Tájékoztatás és nyilvánosság nemzeti nyílt 2012.III. né. 2013.IV. né.. ne

Térkép készítés és kapcsolódó stabilitási vizsgálatok 
geofizikai munkák „ Történelmi Avas” nemzeti Kbt.122§(7) 2012-07-18 2013.05.hó nem

Könyvvizsgálat „Kerékpárút hálózat fejlesztése” nemzeti Kbt.122§(7) 2012.IV. n. év 2012.12 hó nem

Könyvvizsgálat-„MiskolcVáros közúthálózat 
fejlesztése” nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.05.02. 2012.07.31. nem

Diósgyőri vár fűtéskorszerűsítés tervezése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.07. 2012.11. nem

Főtér szakági kivitelei terv IVS II. nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.02. 2012.III.n.é. nem

Tervezői művezetés - Diósgyőri vár építészet nemzeti tárgyalásos 2012. 03. 2013. 12. n

Tervezői művezetés - Diósgyőri vár belsőépítészet 
Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 

fejlesztése nemzeti tárgyalásos 2012. 03. 2014. 02. nem

Tervezői művezetés - Diósgyőri vár művészettörténet 
(kivitelezés keretében) Diósgyőr-Lillafüred komplex 

kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

nemzeti tárgyalásos 
(kivitelezéssel 

együtt)
2012. 09. 2013. 12. nem

Tervezői művezetés - Lovagi Tornák Tere Diósgyőr-
Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 

fejlesztése

nemzeti
tárgyalásos 2012. 04. 2013. 08. nem



Tervezői művezetés – Függőkert  Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

nemzeti nyílt 
(kivitelezéssel 

együtt)
2012. 07. 2013. 05. nem

Lovagi tornák tere módosított engedélyezési és kiviteli 
terv készítése Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 

ökoturisztikai fejlesztése

nemzeti
tárgyalásos 2012. 03. 2012. 08. nem

Herman Ottó Emlékpark engedélyezési, kiviteli tervek 
elkészítése a Miskolc-Csanyik turisztikai fejlesztése.

nemzeti tárgyalásos 2012. 03. 2012. 07. nem

Miskolctapolca turisztikai fejlesztése - tervpályázat tervpályázat 2012.05. 2012. 07.

Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán – 
megvalósíthatósági tanulmány

nemzeti tárgyalásos 2012. július 2012. szeptember 
10. nem

Miskolctapolca turisztikai fejlesztésére kiírt 
tervpályázat” – az őspark modul kialakításhoz 
tartozó projekt elemek engedélyezési és kiviteli 

terveinek elkészítése, valamint tervezői művezetése

nemzeti tárgyalásos 2012. augusztus A teljesítés 
határideje az 1. 

rész esetén 2012. 
szeptember 31., a 

2. rész esetén 
2012. december 

15. A 3. rész 
tekintetében: A 

kivitelezési 
munkára 

vonatkozó 
vállalkozási 
szerződés 
hatályának 

beálltától számítva 
a létesítmény 

sikeres műszaki 
átadás-átvétel 

nem



lezárásáig.

Miskolctapolca turisztikai fejlesztésére kiírt 
tervpályázat” – a strand modul kialakításhoz tartozó 

projekt elemek engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése, valamint tervezői művezetése

Európai uniós 
eljárásrend tárgyalásos 2012. augusztus

A teljesítés 
határideje az 1.1. 
és 2.1 rész esetén 
2012. október 15., 
az 1.2. rész esetén 
2012. november 
30. Az 1.3. rész 
tekintetében: A 

kivitelezési 
munkára 

vonatkozó 
vállalkozási 
szerződés 
hatályának 

beálltától számítva 
a létesítmény 

sikeres műszaki 
átadás-átvétel 

lezárásáig.

nem

Tapolca kapuja engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése és tervezői művezetés

Nemzeti Tárgyalásos 2012. 05. A teljesítés 
határideje az 1. 

rész esetén a 
szerződés 

hatályának beálltát 
követő naptól 

számított 45. nap, 
de legkésőbb 2012. 
augusztus 31, a 2. 

rész esetén az 



engedélyezési terv 
beadásától 

számított 60. nap, 
de legkésőbb 2012. 

október 31. A 3. 
rész tekintetében: 

A kivitelezési 
munkára 

vonatkozó 
vállalkozási 
szerződés 
hatályának 

beálltától számítva 
a létesítmény 

sikeres műszaki 
átadás-átvétel 

lezárásáig.

Miskolctapolca Pincekápolna tervezése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.05. 2012.09. nem 

Miskolctapolca Barlangfürdő bővítés engedélyezési 
és kiviteli terveinek elkészítése és tervezői művezetés

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.05. 1. rész nem

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-
kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című, 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 FIDIC mérnök

nemzeti nyílt
2012.10. hó 2013.12. hó nem

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-
kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című, 

KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001  PR tevékenység

közösségi nyílt
2012.11.hó 2013.12. hó nem

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-
kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című, 

közösségi nyílt 2012.11.hó 2013.12.hó nem



KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 Tudatformálás

Herman Gimnázium természettudományi labor 
TÁMOP-313-10/2-2010-0014  tananyagfejlesztés 

informatikai megvalósítása

nemzeti Kbt. 122.§ (7)
2012.11.hó 2013.05. hó nem

Foglakozás-egészségügyi szolgáltatás megrendelése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 2012.10.hó 1 év nem

Felnőtt és gyermek központi háziorvosi, valamint 
fogorvosi ügyelet ellátásában történő közreműködés nemzeti nyílt 2012. IV. n. é. 5 év nem

Megvalósíthatósági tanulmány készítése Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

(szolgáltatás megrendelése)

Európai uniós 
eljárásrend Nyílt 2012. IV. n.é. 12 hónap

Miskolc, 2012. október 8.


