Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 4. sz. módosított közbeszerzési terve
1.sz. melléklet

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

1.

2.
3.

Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás
fejlesztése Debrecenben,
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0137
10. projektelem. Kivitelező beszerzése
Déri Múzeum modernizálása II. ütem Kivitelező
beszerzése
Belváros akcióterület: Kodály Zoltán
Szakközépiskola épületének belső felújításához
kapcsolódó engedélyes terv elkészítése.

4. Belváros Akcióterület -Régi Városháza rekonstrukció
II. ütemhez kapcsolódó engedélyes terv elkészítése
Belváros akcióterület – térfigyelő kamerák
5.
kiépítésének kiviteli terve

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterület
előkészítés, csapadékvíz elvezetés legális
befogadóval, közösségi ház építés, kerékpárút
hálózat fejlesztés, földutak leburkolása, sportpálya
létesítése kapcsán felmérési terv készítés
Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterület
előkészítés, csapadékvíz elvezetés legális
befogadóval, közösségi ház építés, kerékpárút
hálózat fejlesztés, földutak leburkolása, sportpálya
létesítése kapcsán megvalósíthatósági tanulmány
készítése
Dobozikert akcióterület előkészítési költségek.
Felmérési terv készítése
Dobozikert akcióterület előkészítési költségek
megvalósíthatósági tanulmány készítése
Piac u. 8. sz. alatti volt Megyei Könyvtár felújítása a
kapcsán engedélyes terv készítése
Haláp és Nagycsere ivóvízellátásának biztosítása
tekintetében engedélyes terv készítés

Támogatásból valósul-e meg a
beszerzés (igen/nem)
Fedezet
Amennyiben igen, úgy a
rendelkezésre
pályázat címe, kódszáma, a
állásának helye (a
Támogatási szerződés
költségvetési sor
megkötésének időpontja (év,
megnevezése,
hónap, nap), a finanszírozás
száma),
jellege (szállítói vagy
biztosításának éve
utófinanszírozás), és a
támogatási intenzitás aránya

A szerződés
A szerződéskötés
teljesülésének
határideje
várható időpontja

Tétel típusa
(árubeszerzés,
szolgáltatás,
építési
beruházás)

Érintett szakosztály

Illetékes
kapcsolattartó

igen
4.2.1.13

2015-03-23

2015-06-10

építési beruházás

Városépítési Osztály

Pelei Edit

4.2.1.22

nincs adat

nincs adat

építési beruházás

Városépítési Osztály

Lakatos Nóra

4.2.1.23

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

4.2.2.7

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Jónás Adorján

4.2.2.5

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

4.2.2.5

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

4.2.2.6

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Gulyás Eleonóra

4.2.2.6

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Gulyás Eleonóra

4.2.2.8

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Szikszai Tünde

7,2,4

nincs adat

nincs adat

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Borbély Gergő

7,2,14

nincs adat

nincs adat

építési beruházás

Városépítési Osztály

Borbély Gergő

Nem

Nem
nem

Nem

Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

igen
12. 48-as főút melletti kerékpárút létesítése a Sólyom u.
KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0023
- Panoráma u. közti szakaszon

Megjegyzés

13.

3 db Önerős útépítés

Szabadtéri színpad belátásgátló paraván gyártása és
szerelése. Kivitelező beszerzése
Formatervezett pavilonok a Nagyerdő területén.
15.
Kivitelező beszerzése
14.

16.

Füredi-Balmazújvárosi-Csigekert-Szabó Lőrinc u.
csomópont kiépítését megelőzően utcai
szennyvízcsatorna kiépítése a Szabó Lórinc utcán.
Kivitelező beszerzése

Lakótelepek környezetének, közlekedési
hálózatának fejlesztése: Vénkerti, Újkerti, Sestakerti,
17. Tócóskerti, Tócóvölgyi, Sóház, Libakert. Összesen 3,2
Mrd Ft értékben. Felmérési tervek készítése minden
lakótelepre.

Nem

nem
nem

Bölcsődei ellátás feltételeinek javítása meglevő
intézményekben. Intézményfelújítás,
kapacitásbővítés. A később kiválasztásra kerülő
intézmények felmérése, energetikai audtija.

nincs adat

20.

Óvodai ellátás feltételeinek javítása meglevő
intézményekben. Óvodák telephelyeinek
korszerűsítése, teljes felújítása,
eszközbeszerzés,kapacitásbővítés. A később
kiválasztásra kerülő intézmények felmérése,
energetikai audtija.

nincs adat

21.

Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése:
energiatudatos komplex felújítás, komplex
akadálymentesítés, épületbővítések. A később
kiválasztásra kerülő intézmények felmérése,
energetikai audtija.

22.
23.

Fenntartható energia akcióterv készítése
Debrecen MJV Energiastratégia aktualizálása

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

4.2.2.12

nincs adat

nincs adat

építési beruházás

Városépítési Osztály

Pelei Edit

4.2.2.13

2015-03-16

2015-04-16

építési beruházás

Városépítési Osztály

Pelei Edit

4.2.2.16

nincs adat

nincs adat

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

4.2.2.2 és 4.2.2.11

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Krivi Béla, Pacza
Gergely

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás,
eszközbeszerzés

Városépítési Osztály

Szilágyi Gabriella

4.2.2.9

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Lakatos Nóra

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

4.2.2.2
4.2.2.2

nincs adat
nincs adat

nincs adat
nincs adat

Szolgáltatás
Szolgáltatás

Városépítési Osztály
Városépítési Osztály

Pappné Kocsis
Márta, Jónás
Adorján, Kovács
László, Lakatos
János
Borbély Gergő,
Jónás Adorján
Borbély Gergő

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

nincs adat

nincs adat
nincs adat

Debrecen Keleti Városrész vízrendezése a befogadó
Kondoros csatorna felújításával megvalósíthatósági tanulmány készítés

nincs adat

Debrecen Keleti Városrész vízrendezése a befogadó
25.
Kondoros csatorna felújításával engedélyes terv készítés

nincs adat

Debrecen Keleti Városrész vízrendezése a befogadó
26.
Kondoros csatorna felújításával
kiviteli terv készítés

nincs adat

24.

nincs adat

Nem

nincs adat

19.

nincs adat

Nem

Déli Ipari Terület Akcióterület – repülőtér melletti
iparterületi infrastruktúrájának fejlesztése 1. ütem
vonatkozásában
megvalósíthatósági tanulmány készítése

18.

7,2,24

27.

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése legális
befogadó kialakításával Debrecen több pontján megvalósíthatósági tanulmány

nincs adat

28.

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése legális
befogadó kialakításával Debrecen több pontján engedélyes terv

nincs adat

A megjelölt
rendelkezésre álló
fedezet terhére
összesen 3 db utca
útépítése valósul
meg

29.

30.

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése legális
befogadó kialakításával Debrecen több pontján kiviteli terv készítése
LOT3 szétválasztás, TÓCÓ szennyvíz, csapadék
vízkormányzási munkák tekintetéven engedélyes
terv készítése

nincs adat

31.

nincs adat

32.

Gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek
fejlesztése
engedélyes terv készítése

nincs adat

33.

Gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek
fejlesztése
kiviteli terv készítése

nincs adat

34.

35.

Határ úti Ipari park elérhetőségeinek javítása: a
Kishegyesi út Debreceni Regionális és Innovációs
Ipari Park és az M35 közötti szakaszának fejlesztése
megvalósíthatósági tanulmány készítés

Határ úti Ipari park elérhetőségeinek javítása: a
Kishegyesi út Debreceni Regionális és Innovációs
Ipari Park és az M35 közötti szakaszának fejlesztése
engedélyes terv készítés
Klímastratégia készítése Debrecenben
37.
36.

38.

39.

40.

41.

A DMJV Önkormányzat tulajdonát képező, a
Debreceni Vízmű Zrt. Vagyonkezelésébe adott
víziközművek vagyonértékelése
Repülőtér északi gazdasági területfejlesztése
kapcsán felmerülő településrendezési eszközök
módosítása (alátámasztó munkarészek, felmerülő
vizsgálatok díjai)

Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása
- megalapozó vizsgálat készítése

Déli Ipari Park rendezési tervének módosítása
(alátámasztó munkarészek, felmerülő vizsgálatok
díjai)

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Scheffer Attila

4.2.2.4

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Borbély Gergő

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városfejlesztési Főosztály Bodnár Balázs

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városfejlesztési Főosztály Bodnár Balázs

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városfejlesztési Főosztály Bodnár Balázs

Nem

Gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek
fejlesztése
megvalósíthatósági tanulmány

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése
Debrecenben: orvosi rendelők, védőnői tanácsadó
felújítása, fűtési korszerűsítés, hőszigetelés,
akadálymentesítés, integrált szolgáltatást nyújtó
épületek kialakítása. A később kiválasztásra kerülő
intézmények felmérése, energetikai audtija.

4.2.2.2

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Pappné Kocsis
Márta, Jónás
Adorján, Kovács
László, Lakatos
János

4.2.2.2

nincs adat

nincs adat

Szolgáltatás

Városépítési Osztály

Toldi István

4.2.2.2
4.2.2.2

nincs adat
nincs adat

nincs adat
nincs adat

Szolgáltatás
Szolgáltatás

Városépítési Osztály
Városépítési Osztály

Vagyonkezelési
feladatok 19.sor
(Víziközmű
vagyonértékelés)

2015.június 30.

2015. augusztus 31.

Szolgáltatás

Vagyonkezelési Osztály

nem

2015. év,
költségvetés 5. sz.
mellékletének
"Városrendezési
tervek kiadásai" 6.2
sora

2015. I. félév

2015.II. félév

szolgáltatás
(tervezési
szerződések)

Főépítészi Iroda

Gábor István,
Agócs Ildikó

nem

2015. év,
költségvetés 5. sz.
mellékletének
"Városrendezési
tervek kiadásai" 6.1
sora

2015. I. félév

2015.II. félév

szolgáltatás
(tervezési
szerződések)

Főépítészi Iroda

Gábor István,
Agócs Ildikó

nem

2015. év,
költségvetés 5. sz.
mellékletének
"Városrendezési
tervek kiadásai" 6.1
sora

2015. I. félév

2015.II. félév

szolgáltatás
(tervezési
szerződések)

Főépítészi Iroda

Gábor István,
Agócs Ildikó

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat
nem

Dr. Mizser Ildikó,
Kékesi Judit

Pallag-Józsa összekötő út rendezési terven történő
42. feltüntetése, rendezési terv módosítás (alátámasztó
munkarészek, felmerülő vizsgálatok díjai)

43.

44.

35 óvoda játszótéri eszközeinek karbantartása, új
eszközök beszerzése

DMJV kezelésében lévő helyi utakon útburkolati jelek
megújító festésének kivitelezése

nem

2015. év,
költségvetés 5. sz.
mellékletének
"Városrendezési
tervek kiadásai" 6.1
sora

2015. I. félév

2015.II. félév

szolgáltatás
(tervezési
szerződések)

Főépítészi Iroda

Gábor István,
Agócs Ildikó

nem

5. melléklet 25. cím
25.1.10. sor
Intézmények
játszótéri
eszközeinek
karbantartása, újak
beszerzése, 2015. év

nincs

nincs

árubeszerzés

Intézményfelügyeleti
Osztály

Kovácsné dr.
Bihari Noémi

2016.
2017.
2018.
3.2.4.
2015.

2015.12.31.

2018.12.31.

építési beruházás

Városüzemeltetési Osztály Gyulai Tibor

2015.05.30.

2015.09.30.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Papp László

3.2.3.
2015-2016.

2015.05.20.

2015.06.01.2016.05.31.

szolgáltatás

Bagdácsné
Városüzemeltetési Osztály Gergely Gabriella

3.2.3.
2015-2016.

2015.08.15.

2015.09.01.2016.06.15.

szolgáltatás

Bagdácsné
Városüzemeltetési Osztály Gergely Gabriella

3.2.3.
2015-2016.

2015.08.15.

2015.09.01.2016.06.15.

szolgáltatás

Bagdácsné
Városüzemeltetési Osztály Gergely Gabriella

nem

45.

DMJV belterületének kémiai/légi/ szúnyogirtása

46.

Debrecen, Kassai út (Főnix Csarnok) és Gáspár
György kert között személyszállítási szolgáltatás
végzése

nem

Debrecen, Komáromi Csipkés György téri Karácsony
Sándor Általános Iskola és a halápi tagintézmény
közötti iskolabusz közlekedtetése

nem

47.

48.

Debrecen, Csapókerti Általános Iskola és
Dombostanya közötti iskolabusz közlekedtetése

49.

nem

nem
Önkormányzati fogyasztási helyek áram beszerzése

50.

nem
Önkormányzati fogyasztási helyek gáz ellátása

51.
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
52.
53.

Játszótér fejlesztés
Parkerdő zöldterület fenntartás (Békás-tó,
Medgyessy sétány, Szabadtéri színpad, Vigadó tér,
Ködszínház, Stadion)

54.

igen
KEOP5.5.0/K/14-2014-0055
utófinanszírozású
100%
nem
nem

Parkerdő vagyonvédelme (Békás-tó, Medgyessy
sétány, Szabadtéri színpad, Vigadó tér, Ködszínház)
Zárt csapadékvíz csatornahálózat mosatása (kb. 137
55.
km)

nem

56.

nem

Szökőkutak üzemeltetése

nem

Költségvetés több
sora
2016.

Költségvetés több
sora
2015-2016.

3.2.18.
2015.
7.2.15.
2015.
3.2.10.
2016
3.1.10.
2016
3.1.2.
2016.
3.1.29.
2015.

2015.12.31.

2015.07.01.

2016.12.31.

2016.07.01.

árubeszerzés

Közbeszerzési Osztály
Pénzügyi Osztály
Vagyonkezelési Osztály
Ellátási Osztály
Városüzemeltetési Osztály Baranyi Tamás

árubeszerzés

Közbeszerzési Osztály
Pénzügyi Osztály
Vagyonkezelési Osztály
Ellátási Osztály
Városüzemeltetési Osztály Baranyi Tamás

2015.03.31.

2015.08.29.

Közbeszerzési Osztály
Polgármesteri Kabinetiroda
építési beruházás Városüzemeltetési Osztály Baranyi Tamás

2015.06.30.

2015.10.31.

építési beruházás

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

2015.12.31.

2016.12.31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

2015.12.31.

2016.12.31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

2015.12.31.

2016.12.31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Koch Balázs

2015.04.15.

2015.10.15.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Varga József

57.

Csapadékvíz elvező hálózaton végzendő fenntartási
munkák

200-200 példány, összesen 800 példány információs
58. kiadvány készítése, megjelentetése 4 nyelven triple
hélix témában

59.

honlap 4 nyelven

konferenciákra reklámanyagok, promóciós anyagok
készítése ( 2 db roll-up, 900 db feliratozott toll, 900
60.
db mappa,, 900 db3-rétegű szórólap, 150 db 4oldalas szórólap)

61.

helyzetfeltáró tanulmány, tudásközpont adatbázis
készítése 3 iparágban: gyógyszeriparban,
élelmiszeriparban, ITC-elektronikai iparban

nem

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

Városüzemeltetési
kiadások
3.1.3.
3.1.5.

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

2015.04.30

2016.04.30

Koch Balázs
szolgáltatás

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

piac és közvélemény-kutatás készítése 3 iparágban:
62.
gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, ITCelektronikai iparban

63.

64.

befektetés-ösztönzési program készítése

projekttevékenység hatékonyságának vizsgálata

tanulmány készítése civil szervezetek bevonására a 3
65. iparágban: gyógyszeriparban, élelmiszeriparban,
ITC-elektronikai iparban

66.

beszállítói hálózat feltárása, adatbázis készítése a 3
iparábg vonatkozásában: gyógyszeriparban,
élelmiszeriparban, ITC-elektronikai iparban

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

67.

68.

69.

1 db tanácsadói szerződéskötés gyógyszeripari
ágazatban

1 db tanácsadói szerződéskötés élelmiszeripari
ágazatban

1 db tanácsadói szerződéskötés elektronikai-ITC
ágazatban

TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park" közös nyitó
rendezvénye, továbbá 9 alkalommal specifikus
70.
iparági rendezvények szervezése: terembérlet,
berendezés, technikai költségek, catering

71.

Debrecen város attrakcióiról, rendezvényekről fotók
készítése (fotóportfólió)

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

igen
TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"
még nincs eredmény
utófinanszírozás
100% támogatási intenzitás

nem

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok
21.1 10 TÁMOP
4.2.1C-14/1 Konv
"Tudás-Park"

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

5.13 Városmarketing
feladatok 20.2.3.
nincs adat
Idegenfrogalmi
feladatok

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

2015. június 30.

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

egész évben,
szolgáltatás
szezonális fotózások

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda Ács Judit

megvalósítás csak
nyertes pályázat
esetén
részteljesítés
pénzügyi
teljesítése: 2015.
június 30., végleges
teljesítés pénzügyi
teljesítése: 2015.
október 30.

Polgármesteri Kabinetiroda

Tóth-Megyesi
Enikő

72.

Debrecen bemutatkozik bécsi szakmai programon
(kulturális program)

nem

5.13 Városmarketing
feladatok 20.2.3.
2015. április
Idegenfrogalmi
feladatok

2015. május

szolgáltatás

Polgármesteri Kabinetiroda

Tóth-Megyesi
Enikő

Május első hetében
szakmai program
keretében
mutakozik be
Debrecen Bécsben.
Kulturális
műsorral,
debreceni páros
kolbász kóstolóval,
kiadvánnyal
készülünk.

elektronikus és
nyomtatott
médiában akciók
szervezése, akár új
légijáratokhoz
kapcsolódan
Debrecen
népszerűsítése,
kiadványok
készítése

73.

belföldi és külföldi marketingtevékenység

nem

5.13 Városmarketing
feladatok 20.2.3.
nincs adat
Idegenfrogalmi
feladatok

nincs adat

szolgáltatás

Polgármesteri Kabinetiroda

Tóth-Megyesi
Enikő

74.

Debrecen város új arculatának tervezése,
honlapfejlesztés

nem

5.13 Városmarketing
feladatok 20.2.3.
nincs adat
Idegenfrogalmi
feladatok

nincs adat

szolgáltatás

Polgármesteri Kabinetiroda

Tóth-Megyesi
Enikő

nem

5.14 Nemzetközi és
hazai támogatású
pályázatok 21.1.11 Év nincs adat
közben induló
pályázatok kiadásai

2015. április 15.

szolgáltatás

Polgármesteri Kabinetiroda

Dr. Szabóné
Mihalik Zsuzsa

Bodnár Balázs

Szakértői közreműködés az Európai Uniós Közösségi
Kezdeményezések körében meghirdetett CENTRAL
75.
Europe és INTERREG Europe pályázatokban való
részvétel céljából - pályázatírás

76.

77.

A Debrecen, városi villamoshálózat fejlesztése 2-es
vonal építésével kapcsolatos út, járda, autóbusz
megállóhelyek, és gyalogos-átkelőhelyek végleges
forgalomba helyezéséhez szükséges
tervdokumentáció elkészítése

A villamosforgalmat védő közúti fedezőjelzők és a
fedezőjelzők ellenőrző jelzőinek telepítése
balesetveszélyes csomópontokban, 2 db

nem

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015. április 30.

2015. június 30.

szolgáltatás

Várofejlesztési Főosztály

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015.július 1.

2015. október 15.

építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

igen: Debrecen városi
villamoshálózat fejlesztése (2-es
vonal), KÖZOP-5.2.0-07-20080001, TSZ: 2008.10.28., szállítói
finanszírozás, támogatás
intenzitás: 90,75%

Csubák Gyöngyi

balesetveszélyes csomópontokban, 2 db
Beruházási kiadások
igen: Debrecen városi
4.2.1.2-es sor,
villamoshálózat fejlesztése (2-es 2-es villamoshálózat
vonal), KÖZOP-5.2.0-07-2008- fejlesztés pályaépítés
0001, TSZ: 2008.10.28., szállítói
és 18 db jármű
finanszírozás, támogatás
beszerzés nem
intenzitás: 100%
támogatott költség

78.

Üzemelést gátló vízelvezetési problémák megoldása
a 2-es villamos pályája mentén (kivitelezés)

Üzemelést gátló vízelvezetési problémák megoldása
79. a 2-es villamos pályája mentén tárgyú beruházáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások

80.

81.

2-es villamos vonal mentén kerékpárút
forgalomtechnikájának kialakítása (tervezés +
kivitelezés)

Doberdó utcai buszvégállomás aszfaltozása

82. 2-es villamos nagyprojekt keretében 19 db faültetés

nem

nem

nem

nem

nem

2015.július 1.

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség 2015.szeptember 1.

2015. október 15.

építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Csubák Gyöngyi

2015.december 1.

építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015.július 1.

2015.szeptember 1. építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015.július 1.

2015.szeptember 1. építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015.július 1.

2015.szeptember 1. építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség 2015. március 30.

2015. május 31.

szolgáltatás

3.1.29.
2015.

2015.április 30.

nem

Vagyongazdálkodási
feladatok
előirányzata
22.1.8 Szabályozási
tervi korlátozás,
kisajátítás, adásvétel
soráról történő
finanszírozást.

2015. július 1.

Jerikó utcai orvosi rendelőben tároló helyiségek
átalakítása háziorvosi rendelővé

nem

4.2.1.19.
Jerikó utcai orvosi
rendelő

2015.május 15.

2015.július 31.

építési beruházás

Intermodális Központ kiegészítő tervezési munkái

igen

2015. július 15.

2015. október 31.

szolgáltatás

Városfejlesztési Főosztály Bodnár Balázs

2015.június 30.

2015.november 30.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Koch Balázs

2015. július 15.

2015.december 31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

2015. július 15.

2015. október 31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

2015.június 15.

2015.december 31.

szolgáltatás

Városüzemeltetési Osztály Koch Balázs

2015. július 31.

2015. október 15.

árubeszerzés

84.
Debrecen, Mikepércsi út – Repülőtéri déli bekötő út –
Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal –
Repülőtér által határolt területen lőszermentesítési
feladatok ellátása
85.
86.

87. Nyílt árokrendszer, meder kotrása- Tócó élővízfolyás
karbantartása
88.
89.
90.

nem

Erdőterületek fenntartása, gallyazása

nem

Automata öntőzőrendszer üzemeltetése
Koncepcionális tervfelülvizsgálati terv készítése
csapadékvíz elvezetésre

nem

Villamospályába épített, napelemmel működő
91. sínkenő berendezések beszerzése és üzembe
helyezése, 5 db

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
vonal)” tárgyú KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító
92.
számú nagyprojekthez kapcsolódó kiegészítő
beruházások műszaki ellenőrzésének megvalósítása.

nem

3.1.1.
3.1.4.
2015
3.1.25.
2015
3.1.10.
2015
3.2.16.
2015

Beruházási kiadások
igen: Debrecen városi
4.2.1.2-es sor,
villamoshálózat fejlesztése (2-es 2-es villamoshálózat
vonal), KÖZOP-5.2.0-07-2008- fejlesztés pályaépítés
0001, TSZ: 2008.10.28.,
és 18 db jármű
utófinanszírozás finanszírozás,
beszerzés nem
támogatás intenzitás: 100%
támogatott költség;
2015.

nem

Beruházási kiadások
4.2.1.2-es sor,
2-es villamoshálózat
fejlesztés pályaépítés
és 18 db jármű
beszerzés nem
támogatott költség

2015.július 1.

2015.szeptember 30.

szolgáltatás

2015.szeptember 15. építési beruházás

2015.szeptember 1. építési beruházás

Várofejlesztési Főosztály

Varga József

Városépítési Osztály

Pacza Gergely

Városépítési Osztály

Lakatos Nóra

Városfejlesztési Főosztály Csubák Gyöngyi

Várofejlesztési Főosztály

Bodnár Balázs

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. módosítást követően új
beszerzési igényként jelentkeztek

nem

Csobogók, ivókutak üzemeltetése

Adminisztrációs
okokból kimaradt a
közbeszerzési
tervből

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. módosítást követően új beszerzési igényként jelentkeztek

83.

2015. július 15.

95.

Tóth Árpád Gimnáziumban lévő uszoda felújítása

nem

Debreceni
Intézményműködtető
Központ

96.

Jerikó utcai háziorvosi rendelők várótermi részén
lévő felülvilágító ablakok motoros, távirányítós
működésének megvalósítása, továbbá a házi
gyermekorvosi rendelői részen található
gyermekmosdók felújítása

ÉAOP- 4.1.2/A-12-2013-0029 ,
szállítói finanszírozás, 100%

4.2.1.19.
Jerikó utcai orvosi
rendelő

97.

98.

99.

,,Elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető
csatornaszakasz rekonstrukciója a Kisdobos
utcában”

48-as számú főút melletti kerékpárút építés 1.
ütemének kiegészítő kivitelezési munkái

Közvilágítási hálózat fejlesztése Debrecen területén

100.

A Régi Városháza korszerűsítésének kiegészítő
munkái az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 számú
projekt keretében

101.

Debrecen Poroshát utca II. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése

Városfejlesztési Főosztály

Csubák Gyöngyi

2015. október 15.

2015.szeptember 30 építési beruházás

Városépítési Osztály

2015. augusztus 01. 2015. augusztus 31. építési beruházás

Városépítési Osztály

nem

Kertségi fejlesztési
program 7.2.20 alcím
Csapadékvíz elvezető
csatornák
rekonstrukciója
2015. október 15.

2015. december 15. építési beruházás

nem

Kertségi fejlesztési
feladatok 7.2.14. „48as főút melletti
kerékpárút létesítése
Sólyom – Panoráma
utca közötti
szakaszon”
2015. október 10.

2015. novembre 10. építési beruházás

nem

Kertségi fejlesztési
program,
7.2.21 Közvilágítási
hálózat bővítése sor

Lakatos Nóra

Városüzemeltetési Osztály Koch Balázs

Városépítési Osztály

Borbély Gergő

Baranyi Tamás
Városüzemeltetési Osztály Hajdu Bálint

2015. október 26.

2016. február 26.

építési beruházás

Igen, ÉAOP-5.1.1/B1-12-k
projekt; a támogatás intenzitása
az elszámolható összeg
tekintetében: 81,5236%,
Beruházási kiadások
szállítói finanszírozás
4.3.1.4. sor

2015-05-13

2015-08-30

építési beruházás

Városépítési Osztály

Darabos Csaba

Beruházási kiadások,
lakossági űtépítések

2015-07-22

2015-10-31

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

nem

A közbeszerzési terv elfogadását és a

szolgáltatás

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1.
módosítást követően új beszerzési igényként
jelentkeztek

A 2 db közúti fedezőjelző telepítéséhez kapcsolódó
kiviteli tervek elkészítése

Bodnár Balázs

2015. október 15.

Beruházási kiadások
igen: Debrecen városi
4.2.1.2-es sor,
villamoshálózat fejlesztése (2-es 2-es villamoshálózat
vonal), KÖZOP-5.2.0-07-2008- fejlesztés pályaépítés
0001, TSZ: 2008.10.28.,
és 18 db jármű
utófinanszírozás, támogatás
beszerzés nem
intenzitás: 100%
támogatott költség;
2015.
94.

Városfejlesztési Főosztály

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. és 2. módosítást követően új
beszerzési igényként jelentkeztek

2015. július 15.

szolgáltatás

A közbeszerzési terv
elfogadását és az 1. és 2.
módosítást követően új
beszerzési igényként
jelentkeztek

Beruházási kiadások
igen: Debrecen városi
4.2.1.2-es sor,
villamoshálózat fejlesztése (2-es 2-es villamoshálózat
vonal), KÖZOP-5.2.0-07-2008- fejlesztés pályaépítés
0001, TSZ: 2008.10.28.,
és 18 db jármű
„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
beszerzés nem
vonal)” tárgyú KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító utófinanszírozás, támogatás
intenzitás: 100%
támogatott költség;
számú nagyprojekt keretében 2 db közúti fedező
2015.
jelző telepítéséhez és sínkenő berendezések
beszerzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
93.
feladatok ellátása

A szolgáltatás önerőből kerül
finanszírozásra oly módon, hogy
annak összege részben vagy
egészben utólag elszámolásra
kerül a Magyarország Kormánya
és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás
Debreceni Nemzetközi Repülőtér CAT II-es
(név szerint: ’Együttműködési
fénytechnikai rendszer fejlesztéséhez szükséges
megállapodás a modern
tenderterv és a légiközlekedési hatóságtól
Debrecenért’ c.) végrehajtásával
beszerzendő fejlesztési engedély, valamint a CAT II103.
összefüggő feladatokról szóló
es ILS navigációs rendszer fejlesztéséhez szükséges
1382/2015. (VI.12.) Korm.
tenderterv, és a légiközlekedési hatóságtól
határozatának 4. pontja alapján
beszerzendő fejlesztési és telepítési engedély
a Debreceni Nemzetközi
beszerzése
Repülőtér technikai
fejlesztésére, és ennek
keretében az új II. kategóriájú
műszeres leszállító rendszer
(ILS) kiépítésének és
fenntartásának támogatására
irányuló Támogatás Szerződés
keretében.

Debrecen, Ibolya u. 17. sz. alatti orvosi rendelő és
védőnői szolgálat épületének felújításának kiegészítő
104.
kivitelezési munkái

105.
106.

107.

Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható Városi
Mobilitási Tervének (SUMP) elkészítése
Debrecen Szeged utca I. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése

Debrecen Szeged utca II. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése

Beruházási kiadások,
lakossági űtépítések

2015-07-22

2015. évi
költségvetésben a
Vagyongazdálkodási
feladatoknál áll
rendelkezésre a
2015. október 10.
4.2.2.2 "Tervezésiszakértési feladatok,
pályázat előkészítés"
jogcímen

2015-10-22

építési beruházás

Városépítési Osztály

2015. november 30.

szolgáltatás

Városépítési Osztály

Városépítési Osztály

Toldi István

Pacza Gergely

nem

beruházási kiadások
4.2.1.20. sor

2015-09-30

2015-11-15

építési beruházás

nem

Beruházási kiadások
4.2.1.14. sor

2015-09-30

2016-05-30

szolgáltatás

nem

Kertségi fejlesztési
program 7.2.24.
Önerős útépítések

2015-10-28

2015-12-31

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 10 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

Szikszai Tünde

Városüzemeltetési Osztály Imre Mária

A közbeszer

nem

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. és 2. módosítást követően új beszerzési igényként
jelentkeztek

Debrecen, Sándor utca út-, és csapadékvíz elvezetés
építése

sítást követően új beszerzési igényként jelentkeztek

102.

109.

110.

Debrecen Géza utca II. ütem útépítése

Debrecen, Dobverő utca II. ütem útépítése

Debrecen, Kisbánya utca II. ütem útépítése, zárt
csapadékvíz elvezetéssel

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 8 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 8 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 9 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást követően új beszerzési

108.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

112.

Debrecen, Tücsök utcán út és nyílt árok építése

Debrecen-Józsa, Érsek utca II. ütem út-, és
csapadékvíz elvezetés építése

Debrecen, Pohl Ferenc utca II. ütem
113. (Marokszedő utca – Kaskötő utca között) útépítése

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
Debrecen Megyei Jogú Város
melynek elfogadása esetén a
Önkormányzata
fedezet támogatás formájában,
2015. évben támogatásra
központi költségvetési forrásból
irányuló kérelmet nyújtott be a
kerül biztosításra.
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
Debrecen Megyei
kérelmet nyújtott be
Jogú Város
a fedezet biztosítása
Önkormányzata
érdekében, melynek
2015. évben
elfogadása esetén a
támogatásra irányuló
fedezet támogatás
kérelmet nyújtott be
formájában, központi
a fedezet biztosítása
költségvetési
érdekében, melynek
forrásból kerül
elfogadása esetén a
biztosításra.
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 8 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 8 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

2016-01-31

A szerződés
hatálybalépését
követő 8 hónap

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást
követően új beszerzési igényként jelentkeztek

111.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

116.

Debrecen közigazgatási területén útfenntartási
munkálatok

„Debrecen Csárda utca I. ütem út-, és csapadékvíz,
valamint szennyvíz elvezetés építése”

2016-08-31

szolgáltatás

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-01-31

2016-11-30

építési beruházás

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-03-01

2016-10-30

építési beruházás

Városépítési Osztály

Pacza Gergely

Városüzemeltetési Osztály Szécsi Balázs

Városépítési Osztály

Toldi István

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást követően új beszerzési
igényként jelentkeztek

115.

2016-01-31

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást
követően új beszerzési igényként jelentkeztek

114.

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési
munkái vonatkozásában vagyoni értékű jogok
korlátlan, teljes körű megszerzését is magában
foglaló engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációinak elkészítése

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Igazgatóságának
314/2015. sz. határozata
alapján a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. az
eredményes közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevő általi
megajánlott ajánlati árának
nettó összegét, de legfeljebb 100
millió Ft pénzeszközt ad át DMJV
Önkormányzata részére jelen
közbeszerzési eljárás fedezetéül.

A Debreceni
Vagyonkezelő Zrt.
Igazgatóságának
314/2015. sz.
határozata alapján a
Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. az
eredményes
közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevő
általi megajánlott
ajánlati árának nettó
összegét, de
legfeljebb 100 millió
Ft pénzeszközt ad át
DMJV
Önkormányzata
részére jelen
közbeszerzési eljárás
fedezetéül.

2016-03-02

2016-10-31

építési beruházás

Városépítési Osztály

Toldi István

Kazinczy Ferenc Általános Iskola energetikai
felújítása- külső nyílászárók beépítéséhez szükséges
kiegészítő munkálatok
118.

nem

DMJV
Önkormányzatának
2015. évi
költségvetésében,
a Beruházások között
került betervezésre:
4.2.1.17 Kazinczy
Ferenc Általános
Iskola jogcímen

2015-07-31

2015-08-31

építési beruházás

Városépítési Osztály

Gulyás Eleonóra

Parki berendezések beszerzése, kihelyezése,
valamint kapcsolódó kertészeti munkák elvégzése a
Piac utca keleti oldalán, a Kossuth utca és Szent Anna
119.
utca közötti szakaszon

nem

Városüzemeltetési
kiadások 3.1.10.

2015-11-25

2015-03-31

árubeszerzés

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

2016-01-20

2016-09-20

építési beruházás

117.

120.

Debrecen Kürtös utca II. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése

Debrecen, Daru utca II. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése

Városüzemeltetési Osztály Szabó Gábor

Városépítési Osztály

Toldi István

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást követően új beszerzési igényként jelentkeztek

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
központi költségvetési forrásból
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

122.

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén
kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység
ellátása

nem

2016-01-20

2016-11-20

építési beruházás

Az ellenértéket a
szolgáltatást
igénybevevők fizetik
meg

2016-01-30

2024-12-31

szolgáltatási
koncesszió

Városépítési Osztály

Toldi István

Városüzemeltetési Osztály Szilágyi Mónika

A közbeszerzési terv elfogadását és az 1. , 2. és 3. módosítást
követően új beszerzési igényként jelentkeztek

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben támogatásra
irányuló kérelmet nyújtott be a
fedezet biztosítása érdekében,
melynek elfogadása esetén a
fedezet támogatás formájában,
Debrecen, Kertekalja utca II. ütem út-, és csapadékvíz központi költségvetési forrásból
121.
elvezetés építése
kerül biztosításra.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
2015. évben
támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be
a fedezet biztosítása
érdekében, melynek
elfogadása esetén a
fedezet támogatás
formájában, központi
költségvetési
forrásból kerül
biztosításra.

