
TÁJÉKOZTATÁS

 az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - 

szerződésekről

2017.06.30

Ssz.

Szerződő felek

(egyrészről Pápa Város 

Önkormányzata), 

másrészről:

Szerződés tárgya Szerződés típusa

 Szerződés nettó 

értéke

(Ft-ban) 

Szerződés 

kelte

Kifüggesztés 

napja

Levétel 

napja

56
Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

(8500 Pápa, Aradi u. 1.)

b) Pápa, Korona utca-ivóvízhálózat 

rekonstrukció

Vállalkozási 

szerződés
16 540 082        2017. május 10. — 2017. augusztus 18. 2017. május 10. 2017. június 30. 2022. június 30.

57
Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

(8500 Pápa, Aradi u. 1.)

c) Pápa, Korona u. - Korvin u. 

körforgalom építéséhez kapcsolódó 

ivóvízvezeték kiváltás

Vállalkozási 

szerződés
19 774 535        2017. május 10. — 2017. július 6. 2017. május 10. 2017. június 30. 2022. június 30.

58
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Korona utca pályaszerkezet 

cseréjének és csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

1 250 000          2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

59
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Várkert utca pályaszerkezet 

cseréjének és csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

1 750 000          2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

60
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Török Bálint utca 

pályaszerkezet cseréjének és 

csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

950 000             2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

61
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Bezerédi utca pályaszerkezet 

cseréjének és csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

950 000             2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

Szerződés

időtartama

Rögzítette: Gaálné Lócsi Orsolya
Molnár István

városfejlesztési osztályvezető



TÁJÉKOZTATÁS

 az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - 

szerződésekről

2017.06.30

Ssz.

Szerződő felek

(egyrészről Pápa Város 

Önkormányzata), 

másrészről:

Szerződés tárgya Szerződés típusa

 Szerződés nettó 

értéke

(Ft-ban) 

Szerződés 

kelte

Kifüggesztés 

napja

Levétel 

napja

Szerződés

időtartama

62
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Vásár utca pályaszerkezet 

cseréjének és csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

1 150 000          2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

63
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Gróf út pályaszerkezet 

cseréjének felülvizsgálata, kivietli terv 

szintű dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

1 750 000          2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

64
Via Futura Kft.

(1111 Budapest, Zenta u. 1.)

"Pápa város belterületi úthálózatának 

felújítási műszaki engedélyezési és 

kiviteli terv szintű dokumentációjának 

elkészítése- Győri út pályaszerkezet 

cseréjének  és csapadékvíz elvezetésének 

felülvizsgálata, kivietli terv szintű 

dokumentációjának elkészítése"

Tervezési 

szerződés 1. 

számú módosítás

1 350 000          2017. március 23. —

A tervdokumentáció 

átadását követően az 

üzemeltetői 

nyilatkozatok 

beszerzését követő 5. 

nap

2017. március 23. 2017. június 30. 2022. június 30.

65
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

(8500 Pápa, Fő u. 12.) 

Pápa, Huszár ltp-en fekvő, 3906/5 hrsz-ú 

iingatlanon meglévő óvodaépület 

átalakítására, felújítására vonatkozó 

tanulmánytervek, valamint az ehhez 

kapcsolódó költségvetés elkészítése

Tervezési 

szerződés
400 000             2017. április 19. 2017. május 3. 2017. április 19. 2017. június 30. 2022. június 30.

66
Lombard-91 Kft.

(8500 Pápa, Második u. 6.)

Szociális szakosított ellátás és a 

gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése 

és felújítása

Vállalkozási 

szerződés
13 881 720        2017. május 22. — 2017. szeptember 29. 2017. május 22. 2017. június 30. 2022. június 30.

67
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.                                   

(1183 Budapest, Üllői út 455.)

Pápa településfejlesztési koncepció, 

integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök, valamint 

egyes településrendezés sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet mellékletben 

felsorolt feladatok elvégzése 

tervezési 

szerződés 1. sz. 

módosítás

17 400 000        2017. május 31. — 2018. október 31. 2017. május 31. 2017. június 30. 2022. június 30.

Rögzítette: Gaálné Lócsi Orsolya
Molnár István

városfejlesztési osztályvezető


