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Villamos projekt 
 

Megnevezés Eljárás fajtája Eljárás értéke Nyertes ajánlattevő Bővebb információ 

Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és 
kapcsolódó infrastruktúra  

nyílt 14 888 578 640 Ft  Miskolci Zöld Nyíl 2009 konzorcium  

Járműjavító csarnok és fedett szín 
átépítése  

meghívásos 434 677 950 Ft Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorcium  

Áramellátó berendezések beszerzése és 
telepítése  

meghívásos 1 212 747 565 Ft Miskolci Zöld Nyíl 2009 konzorcium  

Miskolc Városi Villamosvasút fejlesztése 
projekt megvalósításával kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása, a KÖZOP-
5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl 
Projekt”) című nagyprojekt keretén belül 

nemzeti 10 000 000 Ft Moore Stephens K-E-S Audit Kft. 

http://www.kozbeszer
zes.hu/adatbazis/muta
t/hirdetmeny/portal_1

631_2015/ 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala által 
KU/VF/1046/2/2011. számon kiadott elvi 
előzetes típusengedély – a határozat és 
annak záradékolt műszaki melléklete – 
alapján készített közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározott valamennyi 
műszaki és tartalmi követelménynek 
megfelelő 31 új gyártású villamos jármű, 
valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 
egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtására; továbbá az első 
jármű üzembe helyezési engedélyének 
átadásától az utolsó jármű üzembe 
helyezési engedélyének átadását követő 24 
hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó 
gyártói karbantartás biztosítására.  

nyílt 61 592 181, 00 Euro  Ganz-Skoda Közlekedési Zrt.  
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Járműfedélzeti utastájékoztató 
rendszereszközök beszerzése 31 db Skoda 
26THU3 alacsonypadlós csuklós villamos 
járműfedélzeti beszereléséhez - Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP - 
5.2.0 -07-2008-0003 azonosító számú 
nagyprojekthez kapcsolódóan 

meghívásos 223 627 187 Ft Tigra Computer és Irodatechnikai Kft. 

http://www.kozbeszer
zes.hu/adatbazis/muta
t/hirdetmeny/portal_2

1040_2014/ 

Szállítási és szolgáltatási szerződés utas-
tájékoztató eszközök beszerzése, továbbá 
forgalomirányitó rendszerek 
megvalósítása, üzemeltetése és kapcsolódó 
szolgáltatások tárgyában 

meghívásos 964 523 108 Ft TIGRA Computer- és Irodatechnika Kft. 

http://www.kozbeszer
zes.hu/adatbazis/muta
t/hirdetmeny/portal_2

4006_2013/ 

Miskolc, Tiszai pályaudvar villamos 
végállomás esélyegyenlőségi 
akadálymentesítése, valamint 
vágányfelújítás kitérőcserékkel, energetikai 
és részleges peron-átépítéssel, a KÖZOP-
5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl 
Projekt”) című nagyprojekt keretén belül 

nyílt 154 333 012 Ft 

Tisza-kör Konzorcium 
(SWIETELSKY Vasúttechnikai Kft. 

és 
KER-KÖZÉP Kft.) 

http://www.kozbeszer
zes.hu/adatbazis/muta
t/hirdetmeny/portal_1

4415_2014/ 

Adásvételi szerződés keretében a „Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP-
5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú 
nagyprojekt megvalósításához kapcsolódó 
tájékoztatás és nyilvánosság során használt 
publikációs eszközök beszerzése 

nyílt 17 188 022 Ft 

OM-EM Konzorcium 
(Országos Médiakezelő Kft. 

 és 
Média Nyomda Kft.) 

http://www.kozbeszer
zes.hu/adatbazis/muta
t/hirdetmeny/portal_1

6383_2015/ 
 

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
című nagyprojekttel összefüggő PR, 
rendezvényszervezési és médiavásárlási 
tevékenység lebonyolítása” tárgyában 

meghívásos 24 375 925 Ft Wise Advisory Group Kft.  
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