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TILBUD. BRØYTING INGØY

Saksbehandler:
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Geir H. Leite
t31319

Arkiv: Q03

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

4lt3

Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite

16.04.2013
01.10.2013
26.11.2013

8/1 3

rslt3

Innstilling:
Teknisk komite viser til mottatt tilbud på brøyting pälngøy, men velger å ikke legge ned
brøyting i egen regi. Dette fordi kostnadene med brøyting på kontrakt vil bli langthøyere, om lag kr. 100 000,- ekskl. mva, enn de er ved en kommunal løsning.

Dokumenter:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

Teknisk komite - vedtak av I . oktob er 2013 , sak 8/l 3
Annonsering av tilbudsrunden av 4. november 2013
Lars Nibe - skriv av 15. november 2013
Havøysund Maskin AS - Tilbud av 22. november 2013
Tilbudsprotokoll av 22.november 2013
Teknisk sjef utredning og innstilling

lnnledning:
Snørydding og brøyting pälngøy har spesielt den siste sesongen ikke fungert slik den bør og
skal. Ved evalueringen Teknisk komites mØte l. oktober 2013 ble det besluttet å legge
brøytingen ut på tilbud, for på den måten få en bedre brøytetjeneste og muligens en lavere
pris.

i

Saksutredning:
Snørydding og brøyting pä Ingøy har nå vært ute på tilbudsrunde i perioden 4. til 22.
november 2013. Ved tilbudsfristens utgang var det kun kommet inn 1 tilbud, som har
følgende priser:
Brøyting sesongen 2014 (01.01.14 -30.04.14) kr. 350 000,Brøyting
Brøyting
Brøfling 01.01.16 -

kr. 401 350,kr. 401 350,kr. 350 000 -

Brøyting 01.01.14

kr.l

budsjettåret20l4
budsjettaret2}Is
30.03.16
-

30.03.16

152 700,- ekskl. mva

For budsjettet er det lagt inn kr. 296 000,- tilbrøyting pälngøy. Følgelig blir en løsning med
brøyling på kontrakt kr. 106 700,- dyrere, noe som tilsvarer 35 %. Teknisk komite og
Kommunestyret må ta stilling til om en skal bruke kr. 100 000,- ekstra for bedre kvalitet på
brøytingen, eller om en skal fortsette med dagens løsning.
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Sak 15/13
Etatssjefens/rådmannens vurdering

logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Brøytingen pälngøy har ikke vært tilfredsstillende de siste årene, men med den økonomiske
situasjonen vi har i kommunen i dag må en ta økonomiske hensyn. Teknisk sjef anbefaler
derfor at en fortsetter med brøyting i egen regi også kommende år.
Vedlegg:

Havøysund 22.11.13

Paul Evers/sign
Rådmann

sjef
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