
S.sz. A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Tétel típusa 
(árubeszerzés, 

szolgáltatás, építési 
beruházás)

A módosítás 
indoka:

1. TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben projekt 
kivitelezési munkái építési beruházás

2. TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 Nagyerdei kultúrpark rekonstrukció projekt műszaki 
dokumentációjának elkészítése szolgáltatás

3.  TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása projekt kivitelezési 
munkái építési beruházás

4.  TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása projekthez kapcsolódó 
eszközbeszerzés árubeszerzés

5. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai 
Telephelyének felújítása projekt kivitelezési munkái építési beruházás

6. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítás 
projekt kivitelezési munkái építési beruházás

7. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítás 
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés árubeszerzés

8. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének 
felújítása projekt kivitelezési munkái építési beruházás

9. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008  Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása projekt 
kivitelezési munkái építési beruházás

10. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008  Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása projekthez 
kapcsolódó eszközbeszerzés árubeszerzés

11. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócóvölgyben projekt kivitelezési 
munkái (Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye) építési beruházás

12. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócóvölgyben
(Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye) projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés árubeszerzés

13.
TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei 

Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása projekt kivitelezési 
munkái

építési beruházás

14.
TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei 

Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása projekt kivitelezési 
munkái

építési beruházás

15. TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei 
Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása projekt kivitelezési munkái építési beruházás

16. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00001 A Régi Városháza épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

17. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00002 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények 
épületegyüttesének energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

18. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00003 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

19. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése projekt 
kivitelezésik munkái építési beruházás

20. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

21. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

22. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

23. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00008 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

24. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

25. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00010 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

    Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 1. sz. módosított
                            közbeszerzési terve egységes szerkezetben                                                                      1.sz. melléklet



26. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00012 A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

27. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

28. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

29. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai 
épületének energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

30. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00016  A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

31. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

32. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsöde épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

33. TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

34. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

35. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

36. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi 
gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

37.
TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi 

gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési 
munkái

építési beruházás

38. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és 
védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

39. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és 
védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés árubeszerzés

40. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti 
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

41. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi 
rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

42. TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési munkái építési beruházás

43.
TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi 
gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési 

munkái
építési beruházás

44. TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális 
fejlesztése Debrecenben projekt kivitelezési munkái építési beruházás

45. TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" 
projekt kivitelezési munkái építési beruházás

46. TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti 
megújítása" projekt kivitelezési munkái építési beruházás

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

48. Önkormányzat tulajdonában lévő elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető 
csatornahálózaton hibaelhárítási, fenntartási tevékenység építési beruházás

49. Nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák és a Tócó-vízfolyás fenntartása építési beruházás
50. Szökőkutak, csobogók, ivókutak építési beruházás
51. Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzés szolgáltatás
52. Földgáz beszerzés szolgáltatás
53. Közvilágítási lámpatestek beárnyékolásának megszüntetése építési beruházás

54. DMJV Önkormányzat kezelésében levő közúti jelzőtáblák és azok tartóoszlopainak, 
valamint egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezése szolgáltatás

55. Debrecen Megyei Jogú Város kezelésében levő helyi utakon útburkolati jelek felújító 
festésének kivitelezése építési beruházás

56. DMJV Önkormányzat kezelésében levő közúti jelzőtáblák és azok tartóoszlopainak, 
valamint egyéb forgalomtechnikai eszközök gyártása és kihelyezése építési beruházás

57. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése -Elektromos ellátás 
csatlakozási szerződés szolgáltatás

58. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése -Gázellátás csatlakozási 
szerződés szolgáltatás

59. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése -Vízellátás I. ütem építési beruházás

60. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Szennyvízelvezetés I.ütem építési beruházás



61. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Víz-szennyvízelvezetés 
(észak) építési beruházás

62. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Hírközlés, alépítményi 
hálózat I. ütem építési beruházás

63. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése- Vízellátás II. ütem építési beruházás

64. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Hírközlés, alépítményi 
hálózat II. ütem építési beruházás

65. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Hírközlés, alépítményi 
hálózat III. ütem építési beruházás

66. Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése-Útépítés, Mandolás, Dobogó 
u. építési beruházás

67. Agráripari park infrastruktúra fejlesztése. Elektromos ellátás csatlakozási szerződés szolgáltatás

68. Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése építési 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése szolgáltatás

69. Debrecen területén gallyazási, fakivágási, tuskómarási feladatok elvégzése szolgáltatás

70. Debrecen város útjainak, egyes járdáinak gépi, kézi úttisztítása, valamint az illegális 
szemétlerakóba elhelyezett hulladékok szeméttelepre való szállítási munkái (2017-2019) szolgáltatás

71. ”Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzése” szolgáltatás

72. ”A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzése” szolgáltatás

73. Fasorrekonstrukció szolgáltatás
74. Parktáblázás program árubeszerzés

75. Nagyerdő-Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése építési beruházás

76. Reptér tényfeltárás elvégzése szolgáltatás

77. ”Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

78. ”A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

79. ”A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

80. ”A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtandó projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

81. ”A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázati konstrukció 
keretében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

82. ”Debrecen Belváros innovatív megújítása" kapcsán az "Debrecen belvárosának zöldterületi 
rekonstrukciója" projekt elem megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

83.
”Debrecen Belváros innovatív megújítása" kapcsán a "Csapó utca és Liszt Ferenc utca 

közterületeinek rendezése (virágpiac elhelyezése)"  projekt elem megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok elvégzése”

építési beruházás

84.
”Debrecen Belváros innovatív megújítása" kapcsán a "Dósa nádor tér és a kapcsolódó utcák 

közterület rendezései"  projekt elem megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok 
elvégzése”

építési beruházás

85. ”Debrecen Belváros innovatív megújítása" kapcsán a "Városháza Sas utca felöli épületének 
parkoló bővítése"  projekt elem megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése” építési beruházás

86.
Az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása Debrecen

 Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban továbbá a közigazgatási 
területén lévő köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben

szolgáltatás

87. Értékvédelmi rendelet módosítása szolgáltatás
88. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása szolgáltatás

89. Debrecen déli gazdasági övezet ingatlan és infrastruktúra fejlesztésének komplex 
vizsgálata és az ehhez kapcsolódó fejlesztési stratégia és akcióterv kialakítása szolgáltatás

90. A Debrecen, Szeged utca útépítéséhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés kivitelezési 
munkáinak elvégzése építési beruházás

91. Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozásának 
tervpályázata szolgáltatás

92. Debreceni Nemzetközi Iskola engedélyes és kiviteli 
terveinek elkészítése szolgáltatás

93. Mobilinternet szolgáltatás szolgáltatás

94. Gyógyfürdő bontás tervezés szolgáltatás



95. Debrecen, Péterfia u. 2. sz. 7597/4 hrsz.-ú ingatlanon található transzformátor 
állomás áthelyezésének kivitelezése építési beruházás

96. Gyógyfürdő bontás kivitelezés építési beruházás
97. Gyógyfürdő építés projekt kivitelezés építési beruházás
98. Gyógyfürdő építés tervezés engedélyes és kiviteli terv szolgáltatás
99. Gyógyfürdő építés műszaki ellenőrzés szolgáltatás

100. Latinovits Színház műszaki ellenőrzése szolgáltatás

101. Repülőtér tervezés ILS, NDB, DME, Fénytechnika, Energiaellátás, Gurulóút, 
Forgalmi előtér, Kerítés, Összekötő folyosó szolgáltatás

102. Nagyerdő víztározó kivitelezés építési beruházás

103. A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele tárgyú 
pályázat kivitelezési munkái építési beruházás

104. Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása tárgyú pályázat 
kivitelezési munkái építési beruházás

105. Felsőpércsi utca út-és csapadékvízelvezetésének építése építési beruházás
106. Északi városrész  forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása építési beruházás

107. TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István 
kert és a Panoráma út között építési beruházás

108. TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz 
elvezetésének rendezése építési beruházás

109. TOP-6.3.3-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz 
elvezetésének kivitelezési munkái építési beruházás

110.
Debrecen, 33. sz. főút 109+156 – 109+844 km szelvények közötti szakaszán – Nyíl 

utca – Damjanich utca, Nyíl utca – Nagysándor J. utca és Nyíl utca – Árpád tér 
csomópontok forgalomtechnikai átalakításához történő kivitelező kiválsztása

építési beruházás

111.  Gázvezeték utca korszerűsítéséhez és az István út - Szoboszlói út csp. 
forgalomtechnikai átalakításához kivitelező kiválsztása építési beruházás

112. Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása kapcsán új út építéséhez 
kivitelező kiválsztása építési beruházás

113. Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakításához 
(Jelzőlámpa) kivitelező kiválsztása építési beruházás

Adminisztrációs hibából 
adódóan ezen 

beszerzéseket az 
1397/2017. (III.30.) PM 
határozattal elfogadott 

Közbeszerzési Terv 
nem tartalmazta


