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Formandens navn
Ole Rasmussen
Telefon
21639133
Email
raem@outlook.dk
Forening
Roskilde Ældre Motion
Foreningens CVR nummer
29106819
Hvad søger du til?
Tilskud til etablering af "Industriopvaksemaskine" begrundet i aktivitetstal på Kildegården
Beskrivelse
Roskilde Ældre Motion "RÆM" har for 2 år siden købt en opvaskemaskine til 6.898 kr. til vores
Café, men den samlede kapacitet er IKKE tilstrækkelig, idet opvasketiden er på minimum 1 time
og 10 minutter.
Det samlede antal aktive RÆM-medlemmer i perioden 1.5.-31.8. udgør ugentligt 551 RÆMmedlemmer, og med 3 aktivitetsdage er det samlede besøgstal pr. dag på 184 RÆM-medlemmer.
Tilsvarende i perioden 1.9.-30.4. er det samlede ugentlige besøgstal på 1.561 RÆM-medlemmer,
og med 5 aktivitetsgade et det samlede besøgstal pr. dag på 312 RÆM-medlemmer.
RÆM har de sidste 2 år understøttes de sociale aktiviteter i vores Café, hvorfor vi skal finde en
optimal løsning på vores "Opvakseproblem", og har derfor undersøgt muligheden for meget
hurtigere vaskemaskine. Vi har dog også den udfordring, at denne kræver stærkstrøm, og dette er
IKKE etableret i underetagen.
RÆM betragter en opvaskemaskine som en del af en nødvendig køkkenfunktion, hvorfor der efter
vores vurdering ikke er "Inventar", men en fast installation.
Den samlede pris jf. det indhentede tilbud 34.227,50 kr. inkl. blødgøringsanlæg til 10.618,75 kr.
Hertil kommer etablering af "Stærkstrøm", som jf. vores foreløbige mundtlige tilbud udgør
9.692,25 inkl. moms.
Den samlede pris udgør herefter 43.919,75 kr. inkl. moms, såfremt Roskilde Kommune etablerer
stærkstrøm, vil udgiften blive mindre jf. reglerne for moms.
Hvilket beløb søger I?
43.920 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
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Tilbud på opvaskemaskine med tilbehør

1 stk GAM 560 PSE underbordsopvasker
·
·
·
·
·
·
·
·

Ydre dimensioner: 585x680x800 mm
Kurvestørrelse: 50x50
Vaskeprogrammer: 4
Automatisk dosering af sæbe og afspænding
Inkl. drænpumpe
Tilslutning: 400 V (KRAFTSTIK!)
Effekt: 5,02 kw
1 års garanti

1 stk. Startpakke til industriopvasker
·
·
·

2 x 10 liter flydende sæbe til industriopvaskemaskine
1 x 5 liter afspændingsmiddel til industriopvaskemaskine
3 opvaskebakker 50x50: 1 neutral, 1 bestikkurv og 1
tallerkenbakke

ANBEFALET: 1 stk. Blødgøringsanlæg (anbefalet i Østdanmark)

·

AK-1030 afkarboniseringsflaske (6.683,-)
Monteringssæt / slangesæt (1.296,-)
SMS-Boks / Vandmåler (1.499,-)

·

Levering & montering (995,-)

·
·

I alt: 8.495 kr ex moms
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Priser
1 stk GAM560E underbordsopvasker:
Moms 25%:
Total:

14.989,00 kr ex moms
3.473,75 kr
17.368,75 kr

Ledning og stik:
Moms 25%:
Total:

398,00 kr ex moms
99,50 kr
497,50 kr

Montering og tilslutning (overslag):
Moms 25%:
Total:

2.000,00 kr ex moms
500,00 kr
2.500,00 kr

Startpakke:
Moms 25%:
Total:

1.500 kr ex moms
375,00 kr
1.875,00 kr

Total:
Moms 25%:
Total inkl. moms:

18.887,00 kr ex moms
4.721,75 kr
23.608,75 kr

Vilkår:
Kantstenslevering: indbæring er ikke inkluderet!
Betaling: Netto kontant eller efter aftale
Cosina Aps tager ejendomsforbehold i det leverede indtil hele fakturabeløbet er betalt.
Leveringstid: Forventet 3 arbejdsdage

Med venlig hilsen,
Cosina ApS
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