6. juni 2018

Tilbud på driftsaftale for SaxoGarden - kun ved wires over gaden samt bænke på facade
Att. Kenneth Balfelt Team

Udskiftning af planter og reetablering
•

Der påregnes I tilbuddet at der ifb. med almindelig liv i gaden årligt vil blive behov for at
udskifte eller supplere minimum 5 pct af planterne som i løbet af året. Udgifter til planterarbejdet er oplyst omfattet af entreprenørens garanti om udskiftning af planter i etableringsåret. Dette er ikke en garanti som dækker skader på bedene som følge af andet end
manglende vedligehold fra entreprenørens side. Derfor er denne post medtaget. Der regnes med 5 pct. af en samlet kostpris på slyngplanter på 10.000 kr.

•

Pris ekskl. moms.

1.500 kr.

Vedligehold af bænke
•

Bænkene olieres årligt og bevægelige dele tilses og smøres. Større reparationer aftales
nærmere og udgør en ekstra omkostning.

•

Pris ekskl. moms

2.000 kr.

Socialearrangementer – Deltagelse i møder
•

Der er afsat tid til 2 årlige møder á 2 timer hvor Grønne Kræfter kan deltage som faglig
sparring.

•

Pris ekskl. moms

1.600 kr

Vedligehold af overhængende vækster på wire – blåregn, clematis m.m.
Blåregn og buketter med bla. clematis
•

I etableringsåret og i de to efterfølgende sæsoner vurderes det at der kun skal beskæres
begrænset og kun for at styre væksten, udvælge hovedgrene til fortsættelse af væksten
langs wires og for at sikre blomstring. Planter i bukketterne, bla. clematis, sikres til wires.

•

3 sæson og følgende sæsoner. Blåregn beskæres to gange årligt for at styre væksten, sikre blomst og sikres undervejs. Buketter beskæres og udtyndes efter behov.Alt arbejdet
udføres med lift.

•

Alle klatrende vækster gødes 1 gang årligt.

Sæson 1

0 kr.

Sæson 2-3
Pris ekskl. moms.

7.250 kr.

Sæson 4-10
Pris ekskl. moms.

21.250 kr.

Pris i alt
Pris i alt ekskl. moms sæson 1*

5.100 kr.

Pris i alt inkl. moms sæson 1*

6.375 kr.

* Entreprenørens ansvar at vedligeholde SaxoGarden. Med undtagelse af reetablering efter hærværk og vedligehold af bænke.
Pris i alt ekskl. moms sæson 2-3

12.350 kr.

Pris i alt inkl. moms sæson 2-3

15.438 kr.

Pris i alt ekskl. moms sæson 4->

26.350 kr.

Pris i alt inkl. moms sæson 4->

32.938 kr.

Noter:
Der skal stilles vandingsmateriel til rådighed.
Driftsaftalen vil kunne opsiges med 3 måneders varsel pr. den første i en måned. Den første måned er prøvetid og Grønne Kræfter kan opsiges uden varsel i denne periode.
Aftalen prisreguleres, så indeværende tilbud stiger med 3 % pr. den 01-01 hvert år.
Grønne Kræfter er lovpligtig forsikret.
Er der spørgsmål til tilbuddet er du velkommne til at kontakte os
Dbh
Jonatan Nørholm Jørgensen// Grønne Kræfter
Mobil 22 12 74 29
Jonatan@settlementet.dk

