
TÁJÉKOZTATÁS

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

2019.05.05

Ssz.

Szerződő felek

(egyrészről Pápa Város Önkormányzata), 

másrészről:

Szerződés tárgya Szerződés típusa

 Szerződés nettó 

értéke

(Ft-ban) 

Szerződés 

kelte

Kifüggesztés 

napja

Levétel 

napja

1
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

 (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 kódszámú "Pápa város 

észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői 

Vízbázis védelme" pályázathoz kapcsolódóan a "Kivitelezési 

munkák műszaki ellenőrzése" címen lefolytatott egyszerű 

versenyeztetési eljárás eredményeképpen műszaki ellenőri 

feladatok ellátása (Acsádi utcai Bakony-ér híd átépítése)

megbízási szerződés 600 000                      2019. május 2. — garanciális időszak lezárása 2019. május 2. 2019. május 5. 2024. május 4.

2
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

 (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 kódszámú "Pápa város 

észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői 

Vízbázis védelme" pályázathoz kapcsolódóan a "Kivitelezési 

munkák műszaki ellenőrzése" címen lefolytatott egyszerű 

versenyeztetési eljárás eredményeképpen műszaki ellenőri 

feladatok ellátása (Bakony-ér- depónia építés)

megbízási szerződés 80 000                        2019. május 2. — garanciális időszak lezárása 2019. május 2. 2019. május 5. 2024. május 4.

3
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

 (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 kódszámú "Pápa város 

észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői 

Vízbázis védelme" pályázathoz kapcsolódóan a "Kivitelezési 

munkák műszaki ellenőrzése" címen lefolytatott egyszerű 

versenyeztetési eljárás eredményeképpen műszaki ellenőri 

feladatok ellátása (Tapolcafői vízbázis védelme)

megbízási szerződés 1 550 000                   2019. május 2. — garanciális időszak lezárása 2019. május 2. 2019. május 5. 2024. május 4.

4
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

 (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 kódszámú "Pápa város 

észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői 

Vízbázis védelme" pályázathoz kapcsolódóan a "Kivitelezési 

munkák műszaki ellenőrzése" címen lefolytatott egyszerű 

versenyeztetési eljárás eredményeképpen műszaki ellenőri 

feladatok ellátása (Erzsébet liget és Lehel utca területén húzódó 

Tapolca patak zárt szakaszának felülvizsgálata a Cinca patakig)

megbízási szerződés 700 000                      2019. május 2. — garanciális időszak lezárása 2019. május 2. 2019. május 5. 2024. május 4.

5
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

 (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

A TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 kódszámú "Iparterületek 

fejlesztése a pápai Felsővárosban" pályázathoz kapcsolódóan a 

"Kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése" címen lefolytatott 

egyszerű versenyeztetési eljárás eredményeképpen műszaki 

ellenőri feladatok ellátása (Szabó Dezső utca 

pályaszerkezetének cseréje és csapadékvíz- elvezetése, 

valamint a 83 sz. főútra történő kikötése)

megbízási szerződés 3 800 000                   2019. május 2. — garanciális időszak lezárása 2019. május 2. 2019. május 5. 2024. május 4.

Szerződés
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