
2020. március 5. 

A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése  

 

Projekt száma: TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 

Projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01. – 2019.11.30. 

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata 

Támogatási szerződés szerinti összköltség: 800.000.000,- Ft 

Támogatás intenzitás: 100 % 

A projekt célja: részletes leírás a támogatási szerződés 9. számú melléklete szerint 

Szerződések: 

1 

Via Futura Kft. 

(1111 Budapest, Zenta u. 

1.)  

Juhar utca – Nagysallói utcák 

kereszteződése, buszforduló, buszmegálló 

kialakítása (önkormányzati területen) – 

tanulmány-, engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése  

2 133 600  2014.07.30 – 2014.11.30 

2 

McMillan & Baneth 

Vezetési Tanácsadó Kft. 

(6721 Szeged, Juhász 

Gyula u. 18/A.)  

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (TOP-

1.1.1-15) kiírt pályázat követelményeinek 

megfelelő szakmai megalapozó tanulmány 

(Üzleti Terv) készítése  

5 334 000  2016.04.29 – 2016.05.23 

3 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

A Terület- és településfejlesztési Operatív 

Program keretében TOP-1.1.1-15-VE1-

2016-00006 azonosítószámú "Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése -A Pápai Ipari Park 

infrastruktúrájának fejlesztése"című 

pályázat céljait közvetlenül szolgáló 

projektmenedzsmenti szolgáltatás  

20 000 000  2017.06.09 – 2024.11.30 

4 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése -A 

Pápai Ipari Park infrastruktúrájának 

fejlesztése"című TOP-1.1.1-15-VE1-2016-

00006 azonosítószámú közbeszerzési 

eljárások és versenyeztetések előkészítése, 

lebonyolítása, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása, továbbá az ehhez kapcsolódó 

szerződések előkészítése  

8 000 000  

2017.06.22 – az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató 

megjelenése 

5 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése -A 

Pápai Ipari Park infrastruktúrájának 

fejlesztése"című TOP-1.1.1-15-VE1-2016-

00006 azonosítószámú közbeszerzési 

eljárások és versenyeztetések előkészítése, 

lebonyolítása, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása, továbbá az ehhez kapcsolódó 

szerződések előkészítése – szerződés 

módosítás 

 

2017.10.06 – az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató 

megjelenése 

6 

Piros-Kék Kft. 

(9500 Celldömölk, 

Hunyadi u. 33.) 

A Terület- és településfejlesztési Operatív 

Program keretében TOP-1.1.1-15-VE1-

2016-00006 azonosítószámú, "Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése -A Pápai Ipari Park 

infrastruktúrájának fejlesztése" című 

pályázathoz kapcsolatban szükséges 

nyilvánosságbiztosítási szolgáltatás  

1 690 000  2017.09.15 – 2020.02.28 
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7 

NYÉK SOFT Tervező Kft.  

(9023 Győr, Fehérvári út 

24. fsz. 3.) 

Közúti biztonsági audit elvégzése az 

alábbiak szerint: TOP-1.1.1-15-VE1-2016-

0006 – Pápai Ipari Park Infrastruktúrájának 

fejlesztése pályázat 1-5 terv 

1 500 000  

2017.12.20 – 

tervdokumentáció átvételét 

követő 15 munkanap 

8 

HW-Civil Építőipari 

Tervező és Szolg Kft. 

(9012 Győr, Vadvirág u. 

21.) 

"TOP-1.1.1-15-VE1-2016-0006 - Tervezési 

feladatok" címen a.) rész Juhar utca 

burkolat megerősítés-engedélyes és kiviteli 

tervkészítés  

1 917 700  

2018.01.05 – a kiviteli tervek 

az engedély kiadását követő 

30. nap 

9 

HW-Civil Építőipari 

Tervező és Szolg Kft. 

(9012 Győr, Vadvirág u. 

21.) 

"TOP-1.1.1-15-VE1-2016-0006 - Tervezési 

feladatok" címen b.) rész Juhar utca 

kerékpárút építés-engedélyes és kiviteli 

tervkészítés  

1 574 800  

2018.01.05 –a kiviteli tervek 

az engedély kiadását követő 

30. nap  

10 

HW-Civil Építőipari 

Tervező és Szolg Kft. 

(9012 Győr, Vadvirág u. 

21.) 

"TOP-1.1.1-15-VE1-2016-0006 - Tervezési 

feladatok" címen c.) rész Kopja utca 

kivezetés 83-as útra (szervízút) tanulmány-

engedélyes és kiviteli tervkészítés  

4 978 400  

2018.01.05 –a kiviteli tervek 

az engedély kiadását követő 

30. nap  

11 

HW-Civil Építőipari 

Tervező és Szolg Kft. 

(9012 Győr, Vadvirág u. 

21.) 

"TOP-1.1.1-15-VE1-2016-0006 - Tervezési 

feladatok" címen d.) rész Mozsár utca 

meghosszabbítása-engedélyes és kiviteli 

tervkészítés  

2 146 300  

2018.01.05 –a kiviteli tervek 

az engedély kiadását követő 

30. nap  

12 

HW-Civil Építőipari 

Tervező és Szolg Kft. 

(9012 Győr, Vadvirág u. 

21.) 

"TOP-1.1.1-15-VE1-2016-0006 - Tervezési 

feladatok" címen e.) rész Nagysallói út 

létesítése-engedélyes és kiviteli tervkészítés  

1 587 500  

2018.01.05 –a kiviteli tervek 

az engedély kiadását követő 

30. nap  

13 

NYÉK SOFT Tervező Kft.  

(9023 Győr, Fehérvári út 

24. fsz. 3.) 

Közúti biztonsági audit elvégzése az 

alábbiak szerint: TOP-1.1.1-15-VE1-2016-

0006 – Pápai Ipari Park 

Infrastruktúrájának fejlesztése pályázat 1-5 

terv  

1 500 000  

2018.08.03 – 

tervdokumentáció átvételét 

követő 15 munkanap 

14 

Konstruktív Mérnöki Iroda 

Kft.  

(8200 Veszprém, Radnóti 

tér 2.) 

"Pápa-Juhar utca burkolat-megerősítés." 

kivitelezése műszaki ellenőri feladatainak 

ellátása.  

3 556 000  
2019.02.01. – garanciális 

időszak lezárása 

15 

Konstruktív Mérnöki Iroda 

Kft.  

(8200 Veszprém, Radnóti 

tér 2.) 

"Pápa-Mozsár utca meghosszabbítása." 

kivitelezése műszaki ellenőri feladatainak 

ellátása.  

762 000  
2019.02.01. – garanciális 

időszak lezárása 

16 

Konstruktív Mérnöki Iroda 

Kft.  

(8200 Veszprém, Radnóti 

tér 2.) 

"Pápa-Kopja utca kivezetés 83-as útra." 

kivitelezése műszaki ellenőri feladatainak 

ellátása. 

2 476 500  
2019.02.01. – garanciális 

időszak lezárása 

17 

Konstruktív Mérnöki Iroda 

Kft.  

(8200 Veszprém, Radnóti 

tér 2.) 

"Pápa-Nagysallói út létesítése." kivitelezése 

műszaki ellenőri feladatainak ellátása. 
1 143 000  

2019.02.01. – garanciális 

időszak lezárása 
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