
zánka közsép Önkormrj.nvzata
8251,Zárlka. Iskola utca 11.
\óhom ( i\/lrlá l]r rc\/ele

4. Agroszövet a növények alá: 1 0002+ 1 00m2+45m2=245m2 :

5. Komposztta] kevert bama tőzeges világltjld: 5m3 1200.-/nr3 :

6. Műtrágya 25kg :

.-.-<3,,l,

-t'árgy: Árajónlat

-/. 
/

lt (1 : j4',,,_
árajánlatol adom

Tisztelt Sól_yoln Úrl

Mcgkeresésüke Pádá. Tibor zánkai őslemelő (alanyi adómentes), az alábbi
az önkormányzat új épülotének hátsó réZsüinek beültetéseire:
Az rárak bruttó árak!
A növények konténeres, belyi klímán nevelkedett,bcgyökeresedetlek.

1.Kcleti olda], a posta felőli meredek rész a parkoló alatt.
5mx4m:20m2 5db növéN./m2 :] 00db x 900=

2, Déli olda], a garfusokkal szem beni nagy rézsii.
25nr,x4m= 100m2 9db növény /n =900db x 300:

_l_.,l

Örökzöldek:
Juniperus horjzontalis'Prince of Wales' Henye boróka 20/40cm 33db - 900.Jdb
Junipcrus media 'Old Gold' Terüló arany boróka 20l40cnr 34db - 900.-,/db

Juíipetus horjzonlals 'Blue Chip' 1,|cnye boóka 20/40cm 33db - 900.Jdb

90.000,-

270,000-_

Cserjék:
Vinca major 'variegata' Nagy tarka meténg 20l40cn 200db- 300.Jdb
Lonicera nitida 'Maigriin' Mirtusz lonc 20/40ctn 200db - 300.-
Lavandu}a angustifo]ia 'tlidcote Blue' - Levendula 20cm 400db - 300.-/db
Euon},rnus fortunei 'Emerald'n Gold' Kúszó kecskerágó 20cm 100db - 300.Jdb

j. N}ugati oldai, aZ Iskola utca fclé vezelő szakasz.:405dbx ]00- 121.500,_
Cserjék:
Stipha tenuissima Árvalrinyhaj 20cm 202db 300.-/db
t-avandula angustiíblia'Hidcote B]ue' -Levendula20cm 203db, 300.-/db

70.000,-

60.000,-

15.000,-

z^N11!l xozós öNKoRMÁNYZAT| HlvAí^L

20 i5 li0v [ 2

}hb1/),-t5 ..-.....,,....,...,.....,,...,.. m6l

Anyagaír összesen: 626.500--



7. Munkaűj: Agroszövet tedtése,rögátése
Finom teleplendezés
ültető godrok ásása
ültetés
Mútrágylizás
Első beöntözés

összesen:

200.000.-

bruttó: 826,500.-

Kedvezó elbíÉlás esetén a munkrit 2015. november 30-ig el tudjuk végezni, amennlben
2015. november 15-ig döntés születik.

.-7dÍ; qd,L L,!í /
Tisztelette] : Pádár Tibor

páílár Andrea

Zánk4201,5 .ol;1óbet 31 .
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