
2. számú melléklet 
 

Műszaki leírás 
 

a „Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny díjainak beszerzése” 
tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 
 

Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (Vevő) 
részére a Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny kerületi kategóriájának I. 
helyezettje (Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata) és külön díjasa (Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata) (a továbbiakban külön-külön: Felhasználó; együtt: 
Felhasználók) általi felhasználás céljából 1 db bruttó 1.000.000.- HUF és 1 db bruttó 400.000,- HUF 
összesen 2 db, bruttó 1.400.000,- HUF összértékű utalvány átadása jelen műszaki leírásban és a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
 
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy az általa kibocsátott utalványok értékéig, azok ellenében – akár több 
részletben/alkalommal - Eladó telephelyén a Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny 
két díjazottja részére (Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata) az alábbi műszaki paraméterekkel bíró fás szárú 
növények vásárlásának biztosítása: 
 
Olyan fás szárú növények (fák/cserjék), melyek a Díszfaiskolai termékek követelményeiről szóló 
MSZ12170 Magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségűek. A cserjék minimum 40-60 cm magasságú 
konténeres cserjék, a fák sorfa minőségűek, minimum 14-16 cm törzskerületű, földlabdás fák. 
 
Az utalványok leszállításának (átadásának) helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 
Budapest, Városház utca 9-11.) Várostervezési Főosztálya, vagy elektronikus úton történő megküldés 
esetén a szerződésben Ajánlatkérő kapcsolattartójaként megjelölt személy e-mail címe.  
 
A leszállítandó (átadandó) utalványok kapcsán elvárás, hogy azok formai, tartalmi és tartóssági 
szempontból megfeleljenek a beváltáshoz szükséges feltételeknek. 
 
Az utalványok kapcsán biztosítani kell, hogy az utalvány névértéke szerinti összeg több vásárlással is 
levásárolható legyen.  
 
Az utalványok beválthatóságának minimális időtartama azok kibocsátásától számított minimum 12 
hónap. Az utalványok kibocsátásának ideje 2022.11.18. 
 
Nyertes ajánlattevőnek az utalvánnyal vásárolt növényekre jótállást kell vállalnia Felhasználók felé 
azzal, hogy a jótállás a növények Felhasználó általi átvételétől számított minimum 6 hónap.  
 
Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények 
csomagolásának/szállításának/visszavágásának/metszésének költsége – amennyiben nyertes 
ajánlattevő ajánlatában nem vállalja ezek ingyenességét (térítésmentességét) – Felhasználókat terheli. 


