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Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése 

 

Projekt száma: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 

Projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01. – 2019.05.01. 

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata 

Támogatási szerződés szerinti összköltség: 150.000.000,-  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.)  

Pápa, Anna tér 15.sz.alatt fekvő, 

2889/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő 

épület átalakítására, bővítésére, 

valamint energetikai korszerűsítésére 

vonatkozó engedélyezési tervek 

elkészítése és engedélyeztetése, 

valamint a kiviteli tervek elkészítése 

"Szociális alapszolgáltatások 

fejlesztése Pápán" című TOP-4.2.1-

15-VE1-2016-00008 azonosítószámú 

projekt keretein belül. 

7 000 000     2017.06.09 –2017.10.15 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

A Terület- és településfejlesztési 

Operatív Program keretében  TOP-

4.2.1-15-VE1-2016-00008 

azonosítószámú,  "Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése - "Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Pápán" 

című pályázat céljait közvetlenül 

szolgáló projektmenedzsmenti 

szolgáltatás 

                  3 750 000     2017.06.09 – 2019.05.01 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

"Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése - "Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Pápán" 

című TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 

azonosítószámú közbeszerzési 

eljárások és versenyeztetések 

előkészítése, lebonyolítása, a nyertes 

ajánlattevő kiválasztása, továbbá az 

ehhez kapcsolódó szerződések 

előkészítése  

1 500 000 

2017.06.22 – az eljárás 

eredményéről szóló 

tájékoztató megjelenése  

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 

12.)  

"Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése - "Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Pápán" 

című TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 

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-

4.2.1-15-VE1-2016-00008 

                    155 000     2017.09.15 – 2019.07.29 
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azonosítószámú,   "Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése - "Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Pápán" 

című pályázathoz kapcsolatban 

szükséges nyilvánosságbiztosítási 

szolgáltatás 

Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. 

(8500 Pápa, Fő u. 12.)  

A Terület- és településfejlesztési 

Operatív Program keretében  TOP-

4.2.1-15-VE1-2016-00008 

azonosítószámú,  "Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése 

fejlesztése Pápán" című pályázat 

céljait közvetlenül szolgáló műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása 

1 500 000 2018.01.15 – 2018.11.30  

Kovácsi-Fal Kft. 

(8596 Pápakovácsi, 

Devecseri út 18-20.) 

"TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 - 

Kivitelezési munkák" Pápa, Anna tér 

15.sz.alatt fekvő, 2889/2 hrsz-ú 

ingatlanon meglévő épület 

átalakítására, bővítésére, valamint 

energetikai korszerűsítésére 

vonatkozó építési munkáinak teljes 

körű megvalósítása. 

155 400 724     2018.01.15 – 2018.11.30  

 


