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Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat!
A járványügyi helyzetre való tekintettel a Föld Napja alkalmából a József Attila-lakótelep valamint a MÁVAszódi telep területén az egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat ebben az évben elmaradt, de
az egyeztetéseknek megfelelően megkezdtük az évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására
kiírt lakossági pályázat, valamint a virághagymák beszerzésére vonatkozó eljárás lebonyolítását.
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. szeptember 8-án hozott döntése alapján
a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda a tárgyi feladat elvégzésére 2020. szeptember 14-én írásban ajánlatot
kért 3 vállalkozótól (Etter Kft., New Garden Kertészet Buda, Park – Komplex Kft.). A megjelölt határidőre,
2020. szeptember 24. 10:00 óráig 3 db ajánlat érkezett. A New Garden Kertészet Buda ajánlata érvénytelen
volt. A másik kettő árajánlat az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően érkezett be. A legalacsonyabb
összegű árajánlatot az Etter Kft. által összeállított ajánlata tartalmazta, ezért a céggel történő szerződés
megkötéséhez kértük Baranyi Krisztina polgármester asszony hozzájárulását. Bruttó ár mindösszesen
685.800 Ft, a feltételezett, maximálisan igényelhető 1200 csomag virághagyma vonatkozásában. Az évelő
virághagymák ültetésére kiírt lakossági pályázat lezárulta után kerül összesítésre a végleges lakossági igény,
a megrendelésre kerülő virághagymák csomagszámának megoszlásának tekintetében, mely a szerződés
alapját fogja képezni.
A fedezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „3205 Környezetvédelem”
számú költségvetési során biztosított.
A lakossági pályázat kihirdetése 2020. szeptember 9-én megkezdődött a 2020. szeptember 8-i előterjesztés 1.
sz. mellékletében foglalt pályázati felhívás és jelentkezési lap szerint. Ferencváros honlapján is
megjelentetésre került a felhívás. Pályázatra történő jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2020.
október 2. péntek 12 óra. A beérkezett pályázatok összesítése folyamatos. A beérkezett pályázatok számáról
– tekintettel a határidőre – a RÖNK ülésen szóbeli kiegészítés formájában nyújtunk tájékoztatást.
Az évelő virághagymák és virágföld kiosztásának tervezett időpontja: 2020. október 16. péntek.
Kérem a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot az évelő virághagymák térítésmentes kiosztására vonatkozó
lakossági pályázattal, valamint a végrehajtáshoz szükséges beszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos
tájékoztató elfogadására.
Kérem a tájékoztató elfogadását.
Budapest, 2020.
Szili Adrián s.k.
irodavezető

