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Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében  

 

Projekt száma: TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 

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

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata 

Támogatási szerződés szerinti összköltség: 1.000.000.000,-  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-

2.1.2-15-VE1-2016-00003 

azonosítószámú "Zöld város kialakítása 

- Történelmi angolpark funkcióbővítő 

megújítása az Esterházy-kastély 

környezetében" című  pályázat céljait 

közvetlenül szolgáló 

projektmenedzsmenti szolgáltatás 

22 000 000     2017.06.09 – 2020.01.31 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Zöld város kialakítása - Történelmi 

angolpark funkcióbővítő megújítása az 

Esterházy-kastély környezetében" című 

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 

azonosítószámú közbeszerzési eljárások 

és versenyeztetések előkészítése, 

lebonyolítása, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása, továbbá az ehhez 

kapcsolódó szerződések előkészítése  

10 000 000     

2017.06.22 – az eljárás 

eredményéről szóló 

tájékoztató megjelenése 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Zöld város kialakítása - Történelmi 

angolpark funkcióbővítő megújítása az 

Esterházy-kastély környezetében" című 

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 

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-

2.1.2-15-VE1-2016-00003  

azonosítószámú, "Zöld város kialakítása 

- Történelmi angolpark funkcióbővítő 

megújítása az Esterházy-kastély 

környezetében" című pályázathoz 

kapcsolatban szükséges 

nyilvánosságbiztosítási szolgáltatás 

1 695 000     2017.09.15 – 2020.04.30 

"ARCHIGEO" BT.  

(1091 Budapest, Üllői út 

11-13.) 

A "TOP-2-1-2-15-VE1-2016-00003 - 

Várdomb tervezése " címen projekthez 

kapcsolódó örökségvédelmi bejelentési 

kötelezettséghez szükséges 

tervdokumentáció elkészítése. 

7 620 000     2017.10.16 – 2017.12.15 

Pagony Táj- és 

Kertépítész Kft. 

(1111 Budapest, Bartók 

"TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 -Zöld 

város kialakítása - Történelmi angolpark 

funkcióbővítő megújítása az Esterházy-

18 732 500    2018.01.03 – 2010.10.30 
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Béla út 34. III/3.) kastély környezetében" című projekthez 

kapcsolódó döntés előkészítő terv, 

engedélyes terv, valamint kiviteli terv 

elkészítése 

 


