35. számú bizottsági elıterjesztés
Elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága részére

Tárgy: Növényanyag vásárlás 2014. évi nyári kiültetésekhez

Tisztelt Bizottság!
A Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság a város 2014. évi nyári kiültetési tervének megvalósításához
növényanyag beszerzésére az eddigi beszállítóktól árajánlatokat kért a 15.239 - 14.325 - 16.515 - 21.174 db
egynyári virágpalánta elıállítására az ültetés helyszínére történı beszállításával; valamint kertészek által történı
beültetéssel a Polyduct növénytartó edényzet : 933 db és virágtartók : 1.968 db növényanyagának beszerzése.
A korábbi évekhez hasonlóan árajánlatokat nem a teljes mennyiségre, hanem az ültetés várható ütemezése
szerint részekre bontott 1-1 un. csomagra vártunk a vállalkozóktól. Beérkezett nettó árajánlatok a csatolt
melléklet – részletes kiültetési terv kitöltve - tartalmazza
A termelık a mezıgazdasági termékértékesítési szerzıdés tervezet ismeretében az elıállított növényanyagra
vonatkozó követelmények, illetve a megküldött növénylista alapján - mely tartalmazta a faj-, fajta-, és fajtatípus
megjelölést, a mennyiséget, az ültetés idıpontját (várhatóan 2014. május 12-el kezdıdıen) - küldték el
ajánlataikat.
A kiültetési viráganyagra beérkezett ajánlatokat bruttó értékben az alábbi táblázat tartalmazza:
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Szekszárd, 2014. február 26.
Märcz László
Igazgatóság vezetı

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
-

A I. számú növénycsomag beszerzését Berezi Sándor Mözs, Szent István u. 102. vállalkozótól bruttó
1.612.438.- Ft értékben,
A II. számú növénycsomag beszerzését Molnár Anita Mözs, Szent István u. 39. vállalkozótól bruttó
1.715.072.-Ft értékben,
A III. számú növénycsomag beszerzését Nagy Ferencné Szekszárd, Csap u. 20. vállalkozótól bruttó
1.479.005.-Ft értékben,
A IV. számú növénycsomag beszerzését Horváth János Sióagárd, Rákóczi u. 63/a. vállalkozótól bruttó
2.356.510.- Ft, értékben,
A Polyduct növénytartó edények beültetéséhez a növények beszerzését Horváth János Sióagárd,
Rákóczi u. 63/a. vállalkozótól bruttó 262.623.- Ft, értékben javasolja megrendelni.
A virágtartó edények beültetéséhez a növények beszerzését Molnár Anita Mözs, Szent István u. 39.
vállalkozótól bruttó 632.930.- Ft, értékben javasolja megrendelni
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