
Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme

  

Projekt száma: TOP-2.1.3-15.VE1-2016-00025 

Projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01. – 2020. 01. 31. 

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata 

Támogatási szerződés szerinti összköltség: 400.000.000,-  Ft 

Támogatás intenzitás: 100 % 

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

Szerződések: 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

A Terület- és településfejlesztési 

Operatív Program keretében TOP-

2.1.3-15-VE1-2016-00025 

azonosítószámú, "Települési 

környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme" című pályázat céljait 

közvetlenül szolgáló 

projektmenedzsmenti szolgáltatás 

10 000 000     2017.06.09 – 2020.01.31 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Települési környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme" című TOP-2.1.3-15-VE1-

2016-00025 azonosítószámú 

közbeszerzési eljárások és 

versenyeztetések előkészítése, 

lebonyolítása, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása, továbbá az ehhez 

kapcsolódó szerződések előkészítése 

4 000 000     

2017.06.22 – az eljárás 

eredményéről szóló 

tájékoztató megjelenése 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Települési környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz elvezetése 

és a Tapolcafői Vízbázis védelme" című 

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 

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 

Piros-Kék Kft. 

(9500 Celldömölk, 

Hunyadi u. 33.) 

A Terület- és településfejlesztési 

Operatív Program keretében   TOP-

2.1.3-15-VE1-2016-00025  

azonosítószámú,"Települési 

környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme"  című pályázathoz 

kapcsolatban szükséges 

nyilvánosságbiztosítási szolgáltatás 

350 000     2017.06.15 – 2020.04.30 

http://papa.hu/sites/default/files/fajlok/top21315ve1201600025-l_0.pdf


Aqua Drop Kft.  

(9730 Kőszeg, 

Szabóhegyi út 24-) 

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 

azonosítószámú , "Települési 

környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme" című pályázathoz kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátása kapcsán                                               

a.) rész "Tapolcafői vízbázis védelme" 

tárgyra vonatkozó engedélyezési tervek 

elkészítése és engedélyeztetése, 

valamint a kiviteli tervek elkészítése 

4 381 500     

2017.09.25 – kiviteli 

tervek elkészítésére 

engedély kiadását követő 

60. naptári nap 

Aqua Drop Kft.  

(9730 Kőszeg, 

Szabóhegyi út 24-) 

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 

azonosítószámú , "Települési 

környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme" című pályázathoz kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátása kapcsán                                            

b.) rész "Bakony-ér Tarczy és Gyár 

utcai szakaszának mederrendezése" 

tárgyra vonatkozó engedélyezési tervek 

elkészítése és engedélyeztetése, 

valamint a kiviteli tervek elkészítése 

7 937 500     

2017.09.25 – kiviteli 

tervek elkészítésére 

engedély kiadását követő 

60. naptári nap 

Aqua Drop Kft.  

(9730 Kőszeg, 

Szabóhegyi út 24-) 

A TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 

azonosítószámú , "Települési 

környezetvédelmi 

infrasturktúrafejlesztések - Pápa észak-

nyugati részének csapadékvíz 

elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 

védelme" című pályázathoz kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátása kapcsán                                               

c.) rész "Tapolca-patak rendezése" 

tárgyra vonatkozó engedélyezési tervek 

elkészítése és engedélyeztetése, 

valamint a kiviteli tervek elkészítése 

3 746 500     

2017.09.25 – kiviteli 

tervek elkészítésére 

engedély kiadását követő 

60. naptári nap 

 

 


