Előterjesztés
a 2012. március 29.-én tartandó
Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Műtrágya beszerzés
Tisztelt Képviselő-testület!

Dévaványa Városi Önkormányzat önként vállalt feladatként mezőgazdasági tevékenységet
folytat. Az őszi és tavaszi (valamint ez év őszre tervezett) vetésű növények tápanyag-utánpótlása
érdekében 27%-os Pétisó tartamú műtrágyára árajánlatot kértünk 3 kereskedőtől. Az ajánlatokat
legkésőbb 2012. március 19. 10:00 óráig kellett eljuttatni, amelyben meg kellett jelölni a műtrágya
fantázianevét, hatóanyagának tartalmát, kiszerelésének módját, származását, szállítással
kapcsolatos információkat, fizetési módot és az esetleges kedvezményeket. Az ajánlat kérése nem
jár beszerzési kötelezettséggel, elfogadásáról vagy elutasításáról a Képviselő-testület - bizottsági
javaslat alapján – dönt 2012.03.29-én. Kiértesítés a döntést követően 3 munkanap.
Az idei naptári évben körülbelül 140 hektár területre javasoljuk műtrágya beszerzését 54%-os
tápanyag tartalommal számolva 32 tonna mennyiségben. Ez a mennyiség tavaszi fejtrágyázáshoz
(repce), starter trágyaként tavasszal (napraforgó). Ezen mennyiségek hatóanyag tartalma belefér
az agrár-környezetgazdálkodási célprogram feltételeinek (max.:90kg/hatóanyag/hektár), valamint
ennek anyagi vonzatát a költségvetés 3.900.000.- nettó összegben tartalmazza. A fent említett
határidőre mindhárom cég benyújtotta ajánlatát, mindhárom esetben az ár nettó ár, valamint
tartalmazza a leszállítás költségét is. Amennyiben a T. Képviselő-testület elfogadja a
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy közel 1.400.000.-Ft-tal csökken a mezőgazdasági kiadás az idei
költségvetésben szereplő adathoz viszonyítva.
Az alábbi cégektől kértünk, és kaptunk ajánlatot:
1. GENEZIS Partnerhálózat
Nádudvari Agrokémiai Kft.
4181 Nádudvar, Kabai út 60.
Magyar pétisó 27% bb (700 kg) 81.000.- Ft/t + ÁFA
Magyar pétisó 27% pal (50 kg) 83.500.- Ft/t + ÁFA
2. Cargill Grain
1134 Budapest, Váci út 37.
Magyar MAS-27 (Pétisó) bb (700 kg) 82.000.- Ft + ÁFA
Magyar MAS-27 (Pétisó) zsákos 85.000.- Ft +ÁFA
3. KITE Rt.
TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT
5675 Telekgerendás, Külterület 482.
Magyar pétisó 27% bb (700 kg) 78.900.- Ft + ÁFA
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Az ajánlatok figyelembe vételével javaslom, hogy a KITE Rt. Telekgerendási Alközpont 5675
Telekgerendás, Külterület 482. , magyar pétisó 27% big-bag (700 kg) 78.900.- Ft/to + ÁFA azaz
32,0 to x 78.900.-Ft/to= 2.524.800.- Ft + ÁFA áron leszállítva, mint legkedvezőbb ajánlatot
tevőt hirdesse ki nyertesnek a T. Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és az ajánlatokról dönteni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
______/2012. (III.29.) Kt. hat.
Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a KITE Rt. TELEKGERENDÁSI
ALKÖZPONT 5675 Telekgerendás, Külterület 482. – mint legkedvezőbb ajánlatot adó - ajánlatát. Megrendeli az
Önkormányzat növénytermesztésének tápanyag-utánpótlása érdekében 32,0 tonna Magyar Pétisó 27% műtrágyát
2.524.800.- Forint + áfa értékben.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésével.
Felelős:
Határidő:

Pap Tibor polgármester
Földi Imre szervező
2012. április 03.

Dévaványa, 2012. március 19.
Földi Imre
szervező
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