
Sorszám
Szerződő felek (egyrészről Pápa Város Önkormányzata, 

másrészről:)
A szerződés tárgya A szerződés típusa

A szerződés nettó 

értéke Ft-ban
A szerződés időtartama

A szerződés 

kelte

A 

kifüggesztés 

napja

A levétel 

napja

1 Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

Pápa, Zöld város II. ütem című, TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 

azonosítószámű projekt keretében a Bakony-ér melletti terület 

kivitelezőjének kiválasztása tárgyú kivitelezési munkák

vállalkozási 

szerződés
46 913 020

2021.03.04 - munkaterület átadás-

átvételtől számított 4 hónap
2021.03.04 2021.04.06. 2026.04.06.

2 Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

2020. november 3-án kötött - a "Történelmi angolpark 

funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében" 

című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekt 

keretében a mélyépítési munkák kivitelezése

vállalkozási 

szerződés 1. 

módosítás

476 811 117

2021.03.09- Az alább meghatározott 

határnapok közül a később 

bekövetkező:

- a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

által okozott akadályoztatás 

megszűntetését követő 32. nap

- a növényszállítás csúszása miatti 

akadályoztatás megszűnését követő 

49. nap

- a térburkoló kövek szállításának 

csúszása miatti akadályoztatás 

megszűnését követő 14. nap

2021.03.09 2021.04.06. 2026.04.06.

3 Bótakő Kft.

2020. november 3-án kötött - a "Történelmi angolpark 

funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében" 

című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekt 

keretében a magasépítési munkák kivitelezése

vállalkozási 

szerződés 1. 

módosítás

95 000 000
2021.03.09 - a munkaterület 

átadásától számított 4 hónap
2021.03.09 2021.04.06. 2026.04.06.

4 Németh Csaba ev.

A MIG 23-as emlékmű létesítésére vonatkozó tervekkel 

(formatervezés; látványtervének a körforgalomba illesztése; 

építész terveinek a kidolgozása; szakhatósági, főépítészi 

egyeztetés; szakágak összefogása, kapcsolattartás NIF Zrt-vel, 

MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnokával) a tervezés feladata.

tervezési szerződés 3 850 000

2021.03.25 - engedélyezési terv: 

2021.06.15.

 kiviteli terv: 2021.07.02.

2021.03.25 2021.04.06. 2026.04.06.

5 Piros-kék Kft.

2017. szeptember 15-én kötött, és 2020. április 23-án módosított 

- TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú "Felhagyott 

ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja" című 

pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság

megbízási szerződés 

2. módosítás
809 711 2021.03.25 - 2020.11.29 2021.03.25 2021.04.06. 2026.04.06.

6 Build-Creator Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12. szám alatt, Pápa Város 

Önkormányzatának épületében lévő pince beázás 

megszüntetését és helyreállítása, valamint a vízszigetelés 

rekonstrukciója az utcafronton

vállalkozási 

szerződés
6 571 371 2021.03.26 - 2021.06.04 2021.03.26 2021.04.06. 2026.04.06.

7 GLTD Műszaki Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39., fsz. 5. szám alatti Pápai 

Szakképzési Centrum Acsády Ignác Technikum és Szakképző 

Iskola, 3284/1/A/5 hrsz.-ú, egyéb helyiség iskolai kistornaterem 

megnevezésű ingatlan fűtéskorszerűsítése

vállalkozási 

szerződés
6 200 000 2021.03.29 - 2021.08.31 2021.03.29 2021.04.06. 2026.04.06.

2021.04.06

TÁJÉKOZTATÁS

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

2021.04.06


