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LOMMVANNSVEIEN 55.61 - FUKT I GULV

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t71579

Arkiv:613

Saksnr.:
l/l 8

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.02.2018
13.03.2018
22.03.2018

Innstilling:
1. Måsøy kommunestyret vedtar å igangsette renovering av drenering og frostsikring i

kommunale boliger i Lommvannsveien 55-61 i 2018.

2. Måsøy kommunestyre vedtar følgende finansieringsplan for prosjektet:

Län
Mva

kr. 240.000,- eks. mva
kr. 60.000

17t579-17 27.09.2017 RAD/DRU/SKR 613
VS: FORESPØRSEL OM IGANGSETTINGSTILLATELSP PÅ PROS¡EKT - UTVEBDRINGER
VEDR FUKTPROBLEMATIKK KOMMT]NALT REKKEHUS LOMVANNSV EIEN 55-6I. .
PURRING PÄ TILBAKEMELDING
t7t579-r7 13.09.2017 RAD/DRU/SKR 613

BESTILLING ARBEIDER LOMVANNSVEIEN 55.6I
t7t579-17 02.10.2017 RAD/DRU/SKR613
VS: FORESPØRSEL OM IGANGSETTINGSTILLATELSE PÅ, PROSTEKT - UTVEBDRINGER
VEDR FUKTPROBLEMATIKK KOMMTINALT REKKEHUS LOMVANNSV EIEN 55-6I. -
PURRING pÄ. TILSAKTMELDING
17t579-t7 13.09.2017 RAD/DRU/SKR6l3
Geir.H.Leite@norconsult.com
FORESPØRSEL BISTAND
r71579-17 13.09.2017 RAD/DRU/SKR6l3
Leite Geir H.
SV: FORESPØRSEL BISTAND
17t579-17 13.09.2017 RAD/DRU/SKR 613
Leite Geir H.
LOMVANNSVEIEN 55 - 6I RAPPORT MED FORSLAG TIL TILTAK
171579-t7 ts.09.2017 RAD/DRU/SKR 613

Leite Geir H.
LOMVANNSVEIEN 55 - 61 KOSTNADER
t7ts79-17 15.09.20t7 RAD/DRU/SKR 613
FORESPØRSEL OM IGANGSETTINGSTILLATELSE PÂ, PROSJEKT - UTVEBDRINGER VEDR
FUKTPROBLEMATIKK KOMMUNALT REKKEHUS LOMVANNSVEIEN 55-6 I.
t7t579-17 13.09.2017 RAD/DRU/SKR 613
INFORMASJON VEDR. FUKTPROBLEMATIKK I REKKEHUS LOMVANNSVEIEN 55-6I.

Tnfolf Lr 2flfl fìfìfì - inlz m¡'o

3. Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån kr. 240.000,- eks. mva, til full-finansiering
av prosjektet.

Dokumenter:
DOKU

DOK U

DOK U

DOK U

DOK I

DOK I

DOKI

DOK U

DOKU

Side I av 31
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Innledning:

Leietaker i Lomvannsveien har rettet klaget på at det er fukt i leiligheten, og i den forbindelse

engasjerte Måsøy kommune Norconsult AS for å undersøke næfinere og komme med forslag

til tiltak.

Saksutredning:

Måsøy kommune har engasjert Norconsult AS for å avklare om det er vann i gulvet under

boligene i Lomvannsveien 55 - 61 og i tilfelle hva som er årsaken og hvordan dette kan

utbedres.
Ut fra hva en kan se på stedet og enkle målinger kan en konkludere med at det star vann under

bygningen, spesielt i forbindelse med store nedbørsperioder. Ä.rsaken til dette er at

dreneringen sannsynligvis er forringet og har redusert effekt, samt at terrenget på baksiden er
planert slik at alt vann som kommer ned på baksiden, renner inn mot grummuren, ned langs

denne og ned under gulvet.
Feil konstruksjon av overgangen mellom ringmur og betonggulv har førtlil at en har ffitt en

kuldebro langs ytterveggene i underetasjen. Dette har igjen førtîjl dannelse av muggsopp

langs gulvlistene på ytterveggen på soverommene.

Dette kan utbedres ved å legge ny drenering rundt boligene, foreta tilbake fflling til
grunnmurene med riktig type masser og etablere riktig fall fra grunnmur og ut i terrenget. Og

for å fieme faren for muggsopp på soverommene, foreta isolering av ringmur og terreng på

forsiden av bygningen.

Norconsult AS har utarbeidet en kostnadskalkyle, kostnadene er beregnet til:

Renovering av drenering og frostsikring
Mva

kr
kr

240.000,- eks. mva.
60.000 - eks. mva.

Tntelf l¿r ?OO 00O - el¿s rnwa

Etatssiefens/rådmannens vurdering (osså nersonal- og økonomiske konsekvenser)r

For at skaden og fukten ikke skal forårsake ytterligere skader på leilighetene i Lomvannsveien

55- 61, anbefaler rådmann at skaden utbedres, og at kostnadene finansieres med låneopptak.

Vedlegg:

Rapport Norconsult
Kostnadskalkyle

Havøysund, den 20.02.2018

Lill Torbj ørg Leirbakken/S ign
Rådmann

Lasse Danielsen/Sign
Teknisk sjef

Side 2 av 31
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FUKT IGULV

LOMVANNSVEIEN 55 . 6I

Forslag til tiltak

Oppdragsnr.: 5175717 Dokumentnr.: 0l Version: J01
2017-09-11

Norconsult Op



Norconsuk rþ Oppdragsnr.: 5175717 Dokumentnr.: 01 VeF¡on: Jo'l
FUKTTGULV I LOMVANNSVETENsS-61

Oppdragsgiver:

Oppdragsgiverc kontaktpenson :

Rådgiver;

Oppdragsleder:

Fagansvarlig:

Andre nøkkelpersoner:

v
Måsøy kommune

Stein Kristiansen

Norconsult AS, Strandgata 1, 9600 Hammerfest

Geir H. Leite

Geir H. Leite

Yngvar Johansen

Dato Beskrivelse Utarbeidet

J01 2A17-09-11 Rapport GHL YJ GHL

Dette dokumentet er utarbe¡det av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i støne utstrekning enn formålet lilsier.

Fagkontrollert 
I 
CoOX¡ent
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Sammendrag

Måsøy kommune har engasjert Norconsult AS for å avklare om det er vann i gulvet under boligene i

Lomvannsveien 55 - 61 og i tilfelle hva som er årsaken og hvordan dette kan utbedres.

Ut fra hva en kan se på stedet og enkle målinger kan en konkludere med at det står vann under
bygningen, spesielt i forbindelse med store nedbørsperioder. Arsaken til dette er at dreneringen

sannsynligvis er forringet og har redusert effekt, samt at terrenget på baksiden er planert slik at alt
vann som kommer ned på baksiden, renner inn mot grunnmuren, ned langs denne og ned under
gulvet.

Feil konstruksjon av overgangen mellom ringmur og betonggulv har ført til at en har fått en kuldebro

langs ytterveggene i underetasjen. Dette har igjen ført til dannelse av muggsopp langs gulvlistene på

ytterveggen på soverommene.

Dette kan utbedres ved å legge ny drenering rundt boligene, foreta tilbakefylling til grunnmurene med

riktig type masser og etablere riktig fall fra grunnmur og ut i terrenget. Og for å flerne faren for
muggsopp på soverommene, foreta isolering av ringmur og terreng på forsiden av bygningen

Oppdragsnr,: 5175717 Dokumentnr.:01 Versjon:J01
FUKTIGULV I LOMVANNSVEIENSS.6l
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FUKT rGULV I LOMVANNSVEIENss-61

1

V

Oppdraget
Norconsult AS er engasjert av Måsøy kommune for å avklare om det er fukt i gulvene

i underetasjen i boligene i rekkehuset Lomvannsveien 55 - 61, samt finne årsaken og

komme med forslag til løsning.
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2 Vurderinger

Registrering av fukt

Teknisk etat har allerede foretatt en kontroll av gulvene og registrert symptomer på
fukt i gulvene, uten at dette kan dokumenteres sikkert. Norconsult har tatt en kontroll
av den ene leiligheten (Lomvannsveien 57) og finner at det overveiende sannsynlig
ligger vann i grunnen under gulvet. En har imidlertid ikke registrert tegn på fukt helt
opp under belegget, som normalt ville ført tilat belegget løsner.

Drenering rundt boligen

Lomvannsveien 55 - 61 er oppført ¡ 1986. Bygningen står på utgravd/utsprengt f,ell,
og byggegropen er sannsynligvis fflt opp med et tynt lag finsand tatt opp fra
sjøbunnen i Havøysundet, noe som var vanlig på denne tiden. På forsiden av bygget
registrerer en fiell helt opp til samme høyde som underkant ringmur, og et par steder
også flell i dagen. Sannsynligvis er det lagt drenering på baksiden av bygningen og
ned langs kortveggene, og ut til overuannsledning i gaten nedenfor. Men det er så
langt en har registrert ingen drenering på nedsiden av bygningen.

Drendringen rundt boligen har ligget i 30 år og etter hva en kah se på baksíden av
bygningen er det ikke usannsynlig at den har mistet sin funksjon. Tilfyllingen mot
grunnmur skal ha et fall på min 1:50 ut fra grunnmuren. På denne bygningen er det
fall inn mot grunnmuren, slik at alt overflatevannet som kommer fra terrenget og ned
mot bygningen, ikke blir ledet rundt bygningen og videre nedover iterrenget, men inn
mot boligen og ned langs grunnmuren og videre inn under gulvet. Med en ny og
funksjonell drenering kunne det meste av vannet blitt ledet bort, men nå når
dreneringen har redusert kapasitet er det overueiende sannsynlig at vann blir stående
under bygget i perioder med mye nedbør.

Terrenget har fall inn mot grunnmuren

Oppdragsnr.: 5175717 Dokumentnr.:01 Versjon:J01
FUKTTGULV I LOMVANNSVETENSs-6f
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FUKT I GULV I LOMVANNSVEIEN 55 - 61

Tilsvarende på motsatt side av bygningen

Med bakgrunn i dette finner en at årsaken til at det står vann under bygningen er at

dreneringen ikke fungerer slik det skal og at planeringen rundt bygningen er utført slik

at overflatevannet samler seg i byggegropen istedet for å bli ledet bort.

Muggdannelse på soverom i underetasjen

Ved befaringen registrerte en muggsopp langs ytteruegg på soverom iunderetasjen.
Slik muggsopp oppstår når luftfuktigheten er høy og temperaturen lav over tid.

Typiske steder for dannelse av slik muggsopp er bak skap og hyller på rom ved lav

temperatur og dårlig ventilasjon. På soverom som har dårlig ventilasjon vi luft-

fuktigheten bli høy fordi fuktig luft fra åndedrettet ikke blir luftet ut, men værende i

rommet.

På det aktuelle soverommet, og tilsvarende i de øvrige leilighetene, er det en

kuldebro i betonggulvet underytterveggen. Ringmuren går helt opp'til underkant svill i

yttervegg og betonggulvet går helt ut til ringmuren, uten noe isolerende sjikt imellom.

lsolasjonen ibetonggulvet ligger I - 10 cm under gulvoverflaten, og går bare ut til
innerkant ringmur. Helstøpt betong isolerer lite og dermed vil kulde på utsiden av

ringmuren trekke seg innover i betongen og kjøle ned gulvet på innsiden ved listen.
Her vil det overflatetemperaturen på gulvet gjennom hele vinterhalvåret være svært

lav, samtidig som det er mye fukt i luften på soverommet. Dette er ideelle forhold for
etablering av muggsopp.

n:\51767\51757 17\4 resultatdokumenter\41 rapportervapport fu kt i gulv.dæx 2017-09-11 | Side 7 av I
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3 Tiltak

Fjerning av vann under bygningen

For å hindre at det blir stående under bygningen må en gjøre 2 ting

1. Hindre at det kommer vann under bygningen
2. Fjerne eventuelt vann som likevelkommer inn under bygningen

For å hindre at det kommer vann inn under bygningen må terrenget rundt bygningen
planeres slik at det er fall fra bygningen og minimum 3 meter ut i terrenget. I en
avstand av minimum 3 meter fra bygningen må det etableres en overflategrøft som
leder vannet bort fra området på baksiden, rundt bygningen og videre ut i terrenget på

nedsiden.

For å fierne vann som likevel kommer inn under bygningen må det etableres ny
drenering rundt hele bygningen, so så ledes inn på den kommunale overuanns-
ledningen som ligger iveien. Denne dreneringen må legges med toppen minimum 20
cm under topp gulv innenfor. Og ledningen må legges i drenerende masser, helst
med fiberduk som hindre disse massene og blande seg med omkringliggende
masser.

Stenging av kuldebro

For å unngå muggsopp på soverom i underetasjen må en i tillegg til å etablere
tilstrekkelig ventilasjon i disse rommene, tierne kuldebroen i betonggulvet. Dette gjør
en enklest ved å isolere ringmuren på utsiden, samt terrenget utenfor 50 cm ut fra
veggen.

Oppdragsnr.: 5175717 Dokumentnr.: 01 Versjon: J01

FUKTTGULV I LOMVANNSVETENSs-61
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Kostnadskalkyle
Drenering og frossikring Lomvannsveien 55'61

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Sum

1 Gravinq for isolering ringmur på forsiden lm 26 180 4 680

2 Gravinq for drenering på baksiden lm 26 330 I 580

3 Gravinq for drenering på kortsidene lm 16 280 4 480

4
Graving for avløp til OV i veg
(Muliqens nødvendig med fiellpikking) lm 30 400 12 000

5 Leqqinq av qrus rundt rør m' 20 500 10 000

6 Leqqinq av drensrør inkl. rør lm 85 130 11 050

7 lsolerinq for kuldebro lm 26 170 4 420

I Beslao mellom kledninq oq isolasjon lm 26 180 4 680

I Puss eller kledninq på isolert ringmur lm 26 150 3 900

10 Smøremembran på grunnmur m2 80 120 I 600

11 Nv qrunnmurspapp/knotteplast m' 80 100 I 000

12 Pukk for tilbakefullinq til qrunnmur mt 120 500 60 000

13 Topplaq med matiord mt 20 400 8 000

14 Borttransport av overskuddsmasser RS 20 000

15 Tilbud. kontraherinq, byggeledelse mv RS 40 000

16 Uforutsett 15 % RS 30 610

Sum ekskl. mva 240 000

25 o/o mva 60 000

Sum inkl. mva 300 000
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SØKNAD OM TILLATELSE - FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 4/1

TtL 4t9t

Arkiv: G/BNR 4/91Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Stein Kristiansen
171636

Saksnr
2l18

Utvalg
Teknisk komite

Møtedato
27.02.2018

Innstilling:
Teknisk komite godkjenner med hjemmel i pbl. $ 20-1m, den omsøkte fradeling av et areal på

ca. 330 mt fra eiendommen Gnr. 4 Bnr.1, som overføres til Gnr.4 Bnr.9l som tilleggsareal.

Begrunnelse:
Teknisk komite vurderer det som hensiktsmessig å utvide fritidseiendommen som omsøkt.

Dette for å legge til rette for at den del av bygningsmassen, som i dag står delvis på eller
utenfor dagens tomtegrenser og som delvis er tatt i bruk, blir innlemmet i fremtidig eiendom,

samt på vilkår legge til rette for fremtidig mulig utvidelse av bebyggelsen på tomta.

Vilkår;
Fremtidig utvidelse av bygningsmasse ktever, iht. planbestemmelsene

dispensasjonsbehandling for utvidelse av fritidsbebyggelse utover dagens samlede bebygd

areal som i dag er päca. 102 m2. Tillatelse til fradeling av omsøkt tilleggsareal i denne

sammenhens. er dermed ikke en forhåndssodki ennins. for senere om utvidelse av

bvgningsmassen.

Dokumenter:

1. Finnmarkseiendommen - Søknad om fradeling av tilleggsareal dat.19.9.2017

2.Màsøy kommune - Høringsbrev dat. 4.10.2017
3 . Kvalsund kommune landbrukskontoret - Høringsuttalelse dat. 9 .l 0.2017

4. Finnmark fflkeskommune - Høringsuttalelse dat. 6.1 | .2017
5. Sametinget - Høringsuttalelse dat. 22.I 1.2017

Innledning:

Finnmarkseiendommen, søker den 19.9.2017 omtillatelse til fradeling av et tilleggsareal på

ca. 330 m' lraeiendommen Gnr. 4 Bnr.l i Snefiord. Formålet er å tilføre dette arealet som et

tilleggsareal til Gff. 4 Bnr.91 som tilhører Tor Isaksen, Alta. Finnmarkseiendommen opplyser

at forholdene ligger til rette for tildeling av tilleggsareal da omsøkt areal er lite, samt at arealet

til dels er tatt i bruk av søker. 2 av bygningene på tomta (garasje og uthus) ligger på, eller
delvis utenfor, dagens eiendomsgrenser.
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Saksutredning:
Planstatus; Arealdel av kommuneplanen.

I arealdelen av kommuneplanen er det aktuelle området avsatt til område for
bygdebebyggelse. Bestemmelsene lyder;

1.2 Bygdebebyggelse

Bestemmelser

Retningslinjer
Innenfor bygdebebyggelse tillates spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse uten at det foreligger
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. For større bygge- og anleggstiltak kan imidlertid det faste utvalget for
plansaker kreve at det utarbeides reguleringsplan, jf. pbl. $ 23. Det tillates innlagt vann når godkjent avløp er

etablert.

Landbruks- og kulturminneinteressene innenfor områdene for bygdebebyggelse er ikke avklart, og alle bygge- og

delingssøknader innenfor disse områdene må sendes på høring til Landbruks- og Kulturminnemyndighetene.
Avkjørsel til offentlig veg må godkjennes av de aktuelle vegmyndighetene.

Saken ble den 4.10.2017 sendt ut på høring til Landbrukskontoret, Sametinget og Finnmark

Slkeskommune, men høringsfrist den 1 7. 1 1.2017 .

Det er innkommet uttalelse fra Sametinget, Finnmark fflkeskommune og Kvalsund kommune.

Ingen av instansene har vesentlige merknader til tiltaket. Begge kulturminneinstansene
påminner allikevel om aktsomhetsplikten i forbindelse med senere arbeider i marken.

Nabovarsel vurderes som ikke aktuelt, da nærmeste nabo er søker selv

Vurdering.
Finnmarkseiendommen som eier grunnen har vurdert saken til at det ligger til rette for
tildeling av tilleggsareal og at arealettil dels allerede er tatt i bruk av søker. Søkers

begrunnelse om behov for å bygge garasje og naust må ses i sammenheng med eksisterende

bygningsmasse samt vurderes opp mot planbestemmelsene. Dagens bebyggelse som består av

fritidsbolig, garasje og uthus utgjør til sammen ca.I02 m2. Planbestemmelsene setter en

begrensning på maksimum areal for fritidsbebyggelse på 100 m2. Det må derfor settes som

vilkår at fremtidig arealutvidelse, utover dagens areal, krever dispensasjonsbehandling og

dermed ikke er en forhåndsgodkjenning for senere arealutvidelse av bygningsmassen.

En kjenner ikke til at området er spesielt utsatt for naturbasert eller menneskeskapt fare utover
det som er allment kjent mhp. arktiske klimatiske forhold, heri høye vindlaster.

Avstanden mellom byggeenheter og til flomålet skal være minst 20 m. Avstand til vassdrag skal være minst 50

meter. Med byggeenhet menes hovedbygning med ett tilhørende uthus. Det faste utvalget for plansaker kan i
spesielle tilfeller fravike avstandskravene når dette vil gi bedre løsninger mhp. bygningers innbyrdes beliggenhet
og andre lokale forhold. Bygninger skal tilpasses omkringliggende bygningsmasse mhp. form og utseende.

Hovedbygg tillates oppført i inntil 1,5 etasjer. Samlet grunnflate skal ikke overstige 200 m2 for boligenheter og

100 m'z for fritids- og ervervsenheter. Bygninger skal føres opp i treverk med saltak og takvinkel mellom 20 og

JI ($ 20-4 2. ledd bokstav b)
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En kan heller ikke se at omsøkt tiltak i vesentlig grad vil kunne påvirke eller endre

naturmangfoldet i området.

Med bakgrunn i overstående anbefaler en at søknaden om utvidelse av tomt, på vilkår, blir
godkjent.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

3 Kartskisser.

Havøysund, den 3 1.1.201 I

Lill Tord ørg Leirbakken/Si gn.

Rådmann

Stein KristianseniSign.
Avdelingsingeniør
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OPPSTILLINGSPLASS FOR BOBILER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
18/101

Arkiv: C20

Saksnr.:
3lt8

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.02.2018
07.03.2018

Innstilling:
Kommunestyret i Måsøy vedtar ikke å inngå avtale med hotellet for leie av oppstillingsplass
for bobiler og campingvogner.

Dokumenter:

Innledning:

Måsøy kommune har opplevd en økning av bobilturister som besøker kommunen. Havøysund
har ingen form for oppstillingsplass eller campingplass i privat regi. For å kunne tilby
bobil/campingvogner et tilbud har Måsøy kommune leid oppstillingsplass fra Hotellet. Denne
avtalen er gått ut og det må inngås ny avtale dersom denne ordningen skal opprettholdes.

Saksutredning:

Måsøy kommune har hatt en avtale med hotellet for å kunne tilby bobiler og campingvogner
som besøker Havøysund noen form for oppstillingsplass.

Det har ikke vært noen økonomisk gevinst for Måsøy kommune å tilby denne tjenesten. Om
det har hatt noen form for ringvirkning er ikke vurdert.

Den gamle avtalen var pâkr. 1000,- i mnd, og med inntektene på strømautomaten gikk
regnskapet ca. i balanse.

Den nye avtalen har en økning til kr. 5000,- i mnd. Med bakgrunn i de erfaringer man har fra
prøveperioden vil dette være en direkte utgift for kommunen. Det vanskelig og beregne eksakt
hvor stor kostnaden det vil bli i forbindelse med denne tjenesten, estimert til en kostnad
mellom kr. l5-20.000,- pr. sesong.

Denne kostnadsøkningen har teknisk etat ikke budsjettert med, og det vil gå ut over andre

tjenester som teknisk etat skal levere.

Side 6 av 3l



Etatssiefens/rådmannens vurderilg (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Med bakgrunn i Måsøy kommunes økonomiske situasjon, anbefaler Rådmann at Måsøy

kommune å ikke inngå en avtale som vil være en merkostnad for kommunen.

Vedlegg:

Tidligere leieavtale
Tilbud leie av oppstillingsplass

Havøysund, den 20.02.2018

Lasse Danielsen/Sign.
Teknisk sjef

Sak 3/18

Lill Torbj ørg Leirbakken/Sign.
Rådmann
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g.sEl

äËm

üokrr: I 500.X7?l {1 5t'r62' 1 }

AVÍÄLÊ O,t OPPSIILL¡¡IG55¡{¡SS
FOA SQSIL

AVTALE OM OPPSTILLINGSSPLASS FOR BOBIL

MELLOM

url,trtnR: Havøysund Hotell & Rorbuer AS
OG

Måsøy Kommune[,IINTAKAR

$ I . Leieforholdets gienstand.

I

,f t*

,

a

(ðr)
$Aba

Leiefbrholdet gjelder oppstillingsplass fbr bobil r:g campingvogner på utleicrs eiendom, se

situasjonskan söm eget vedlegg

ünr l0 og Bnr 337 i Måsoy kommune.

$ 2. Leien.

Leietageren deler innkommende inntekt fra myntinnkast-âutomaten. 50 o/o av brutto
omsetning før dritìsutgifter er tletalt jf. $ 4

Avregning skal fremlegges innen 3l11û hver"t år. Avtalt leie må være satt inn på utleiercns

konto 4955.07.02273 senest innen l5.l I hvert år
[,eietaker betaler et minimumsbeløp på kr 1000,- per nlnd. i leieperioden.

$ 3" Overtagelse av parkeringsplass.

Utlcier stiller plassen til lcietakers tlisposisjon ryddig og rengiort før utlcie. f,eietakcr må ikke
ftrreta forandringer eller nìonterc innretninger uten utleiers samtykke.

$ d. Lcietakcrens plikt undcr leieperiodcn

I-,eietakeren er ansvarlig fur drillsutgiftcr som t-ølger:

Leistaker cr ansvarlig t'crr tømming samt vedlikehold av stl'ø¡l:automaten
Iìeparas.ion og vedlíkehold som lølger av slitasje av kommunalt ntstyr.
Anskallb nytt utstyr ved ødeleggelse.
Leietaker betaler strøm-, vann -og renovasjonsutgifter

$ 5. l"ltleiercns plikt undcr leieperioden

LJtleier er ansvarlig lar lèllesarealene. De øvrige drifisutgifler, hetunder offentlig avgifT som

eienrlomskatt, vaktmesterlieneste dekkes av utle¡er,

$ 6. Leiel'orholdcts varighet.

Oppstillingsplass har en leieperioden hvert år nrellom 0l/05 til 30.0q



Avtalen trer i kraft fast i 2 år fra signaturdato. Etter dette fornyes avtalen automatisk med
samme vilkår'dersom den ikke sagt opp skriftlig av utleier minst 3 måned før avtalen utløp.

Fra leietakers side er kontrakten uoppsigelig under kontraktsperioden.
Utleier kan likevel si opp aytalen med 6 måneds skriftlig varsel.

$ 7. Mislighold.

Dersom leietak-er misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie ogl eller
eventuelle tillegg i rett tid, samt at bobilplassen ikke behandles av leietaker med rimelig
skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve bobilparkeringsplassen tilbakelevert.
I tillegg kan utleier kreve erstatning i henhold til norsk lov

$ 8. Tvister

Enhver tvist etter denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke
holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandling ikke frem, skal tvisten løses etter
bestemmelsene om tvistmålloven-

***
Kontrakten utstedes i 2 - to * eksemplarer hvor hver part får sitt eksemplar

Havøysund, den 29.06.201 5

Havøysund Hotell & Rorbuer AS Måsøy Kommune

,(#ì+<.sFÊ___
L^ frttMrx,...

')

Logen Karthigesan
Hotelldirektør

eif
{\yr;ll¡;¡y¡,¡'

2



Lasse Danielsen

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Logen Karthigesan < logen@ havoysu nd-hotel.no >

søndag 18. februar 201823:44
Lasse Danielsen

Lill Torbjørg Leirbakken; Børre Stabell; merstab@gmail.com

SV: Bobil avtale fra og med sesong 2018

Følg opp
Flagget

Hei Lasse

Viser til tidligere korrespondanser angående overnevnte sak, nå er sesongen snart på plass , har Dere tatt noe

avgiØrelse isaken ???

With best regards/Vennlig hilsen
Havøysund Hotell & Rorbuer AS

,(#rfr€¿**-
Logen Karthigesan
Hotelldirektør/General Manager

$1m01979
Web: www.havoysundhotel.com E-mail : logen@.havovsund-hotel.no
Strandgt.l49 P.box 3 9690 Havøysund Norway Cell ph. + 47 90 76 76 67 Ph. + 47 78 42 43 00

Please consider the environment before printing this e-mail

Fra: Loge n Ka rthigesa n [mailto : logen @ havoysund-hote l. no]

Sendt: onsdag 3. januar 2OI8 2O.OL

Til:'Lasse Danielsen' <lass@masoy.kommune.no>
Kopi: 'Lill 1rorbjørg Leirbakken' <lill.torbjorg@masoy.kommune.no>; borre@havoysund-hotel.no;

merstab@gmail.com
Emne: Bobil avtale fra og med sesong 2018

Hei Lasse

Takk for sist og Godt nytt år.

Henvender meg til møte vi hadde angående ovennevnte sak

Leiesummen i avtalen var lav fordi at vi skulle hjelpe til å ta imot økende bobil trafikken med en 2 års prøve

perioden.
Flere potensielle aktØrervar igang med å start opp campíng plass i HavØysund, Kommune og Hotellet ønsket å legge

det til rette for nye etablerere med å holde markedet til oppstarten av campingplass.

1



Vi ønsker kun å drive hotell ikke camping virksomhet. I tillegg ser vi at nåværende leie og strøm inntekter dekker
ikke kostnader som vedlikehold, gress klipping, renhold ,søppelhåndtering og adminístrasjon .

Legger jeg ved tidligere avtale med Dere. Vi kan ha same avtale innehold som tidl¡gere kontrakten unntatt 5 2. leien

om leiebeløpet.

Vi forslår å øke leíen til Kr 5000 per mnd.

Når vi blir enig om leiesummen kan vi skrive en kontrakt god tid før sesong oppstart, Motsatt fall blir området
gjerdet inn og blir brukt av hotellet annet bruksformå1.

Ønsker å høre fra Dem så snart det lar seg gjøre det. Kontakt gjerne meg hvis noe er uklart

With best regardsA/ennlig hilsen
Havøysund llotell & Rorbuer AS

ßffi/r€.¡r-
Logen Karthigesan
Hotelldirektør/General Manager

-t 1\...2! .,t.1 1r. ..:1:'

$ln0cl9?9
Web: www.havoysundhotel.com E-mail : losen@.havoysund-hotel.no
Strandgt.l49 P.box 3 9690 Havøysund Norway Cell ph. + 47 90 76 76 67 Ph. + 47 ,78 42 43 00
Please consider the environment before printing this e-mail

2
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VINTERVEDLIKEHOLD 2018 - 2O2I - INGØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t817r

Arkiv: QI4 e,46

Saksnr Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.02.20t8
13.03.2018

4l18

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar å inngå kontrakt med entrepîeîøren som har vunnet

anbudsrunden.

Dokumenter:

Innledning:

Kontrakt vintervedlikehold pàIngøya går ut 31. mars 2018, og Måsøy kommune har lyst ut
kontrakten på nytt.

Saksutredning:

Måsøy kommune inngikk 22. november 2013 kontrakt med Havøysund entreprenør om
vintervedlikehold pâ Ingøy a.

Kontraktarbeidet som da var inngått skulle utføres i periode l. desember til 31. mars hvert år,

4 måneder i året. Sammenlignet med andre avtaler på vintervedlikehold i Måsøy kommune er

denne avtalen kort. Bakgrunn for kontraktsperiode kommer ikke fram i noen dokumenter, og

kontraktsperioden er videreført.

Ny kontraktsperiode er fra 1. desember 2018 til 31. mars2020,med mulighet for et år opsjon.

Det er denne tidsperioden som blir lagt til grunn for eventuell kontraktsinngåelse.

12017 hadde Måsøy kommune kr. 420.000.- r.r/mva i utgifter på vintervedlikehold pälngøya.

Roden som er lagt til grunne i ny kontraktsperiode er på 2500 meter vei, som strekker seg i fra
kaia på Nordnesset til det første krysset ut mot Laukholmen (se vedlegg rode).

Kunngjøringen av vintervedlikehold päIngøyable også lagt ut på Måsøy kommunes
hjemmeside, og i den forbindelse har det kommet inn innspill i fra Ingøy Sjøhus (se vedlegg)

Ingøy Sjøhus peker på utfordringer med å drive sin virksomhet i forbindelse med den korte
kontraktsperiode. Erfaringsmessig kan det komme sne i både november og i april.

Med bakgrunn i overstående opplysninger må Måsøy kommune ta standpunkt til om man skal

inngå kontrakt slik grunnlaget er nå, eller om grunnlaget skal endres. Kommunen vil da avlyse

anskaffelsen og lyse den ut på nytt.
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Sak 4/18

Frist for levering av tilbud var 19.02.2018 kl. 11:00.

Når saksutredningen ble produsertvar det ikke utarbeidet protokoll, eller foretatt noen

vurdering av tilbud. Protokoll og vurdering blir lagt ved saken som vedlegg når disse er

ferdige.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

På bakgrunn av saksbehandling så langt, anbefaler rådmannen at det inngår kontrakt med

entreprenør som vinner anbudskonkunansen, underforutsetning av at det ikke er behov for
endringer i grunnlaget, eller at anbudet ikke blir avlyst av andre grunner.

Vedlegg:

Kunngj øring av konkurranse
lngøy a - Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold
Kart rode
Protokoll/vurdering av tilbud
Innspill

Havøysund, den 19.02.20 I 8

Lill Torbj ørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Lasse Danielsen/Sign.
Teknisk sjef
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Gjennomgå og sluttføre

Anskaffelsesforskrift e n

Alminnelig kunngiØring av konkurranse
Frivillig kunngiøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

1.1) Navn og adresser

MåsØy kommune

94LO87 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson : Lasse Da níelsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@masoy.kommune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

lnternettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.masoy.kommune'no/

Nettsted Kjøperprofil:

https://kgv.doffin.no/ct m / Company /Companyl nformation/l ndex/60368

1.2) Samordnede innkiøB

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

I ?l Kommunikasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang på:

https://kgv.doffin. nolctm/Su pplier/Docu ments/t older h597 49

Tilleggsinformasjon finnes På

adressen ovenfor:

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

ll.1-l Anskaffelsens omfang

11.1.1) Tittel

Vintervedlikehold kommunale veger på lng/ya 2t!8 - ZO2t

Referansenummer: 18/7 1-

It.1.2) Hoved-CPV-kode



45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3) I¡æekontrakt

Bygge- og an leggsarbeid

11.L.4) Kort beskrivelse

Vintervedlikehold kommunale veier på tngøya ZlLB - 2O2L

11.1.5) Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 900000.00 NOK

ll.2) Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge
Region: Nord-Norge

Hoveda rbeidssted eller sted for gjennomføring:
lngøya

11.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veier på lngøya ZOL9 - 2O2O

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

konku rra nsegru nn laget

11.2.7) Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 24

ll.2.L4') Tilleggsinformasion

Opsjon 1år

Del III: KvalifTkasionskrav og kontraktsvilkår

lll.1) Kvalifikasionslaav'

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Se grunnlag

lll.2) Kontraktsvilkår

lll.2.2) Vilkår kn!¡ttet til eiennomføring av kontrakten

Se grunnlag

Del IV: Prosedvre

lV. 1) Informasion om giennomføring ay,konkurranseu

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnfaget

lV.2) Administrativ informasion

lV.2.2) Tidsftist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
ña+a. I O l'ì,) 'tnl OvqLv. LJ.v¿.LvLo
I ^1,-l +i.J. r 1.ô^LVIøt ttu. rz.uu

lV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn Ðå

Norsk

Del VI: Utfyllende informasion



Oppdragsg¡ver

Måsøy Kommune

02.02.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TILBUDSGRUNNLAG
MÅSøY KOMMUNE

Måsøy l(ommuae
KYJr?¡l-. lr¿rlì-'t
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Dokument nr.: 001

Filnavn: Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold på Ingøya
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Utarbeidet av Lasse Danielsen
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1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning \

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser på Ingøya 2Ot8'-2O2t- + oppsjon 1. år i ¡'låsøy kommune.

innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser'

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaftelser. Kriterier for

evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

L.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er MASØY KOMMUNE, Måsøy kommune er en kommune i Finnmark

med overkant av 1200 innbYggere'

1.3 Tilbudsforespørselensinnhold

Tilb runn de innhold

L.4 Konkurranseform og gjennomføring

Kon kurransen gjennomføres som åpen ti lbudskon kurranse'

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4for â kunne delta i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt'

1.5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nødvend¡g setter sammen et team som i sum innehar de

nødvendige kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlig leverandør.

Det må eiableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slik

måte at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjons-

strukturen. Dersom skriftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, kan tilbudet avvises.

1,6 Kunngjøring

Konkurransen er annonsert pâ doffin.no'

5

INNHOLDKapittel
1 Tilbudsinnbydelse

Alminneliqe reqler for qjennomføring av konkurransen2

3 Orienterinq om prosiektet

Kvalifikasionskrav4
5 Tildelinqskriterier
6 Kontrakt
7 Tilbudsskiema

VedlesoB
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1.7 Distribusjon avtilbudsgrunnlaget

1.7.1 D¡stribusjon

Tílbudsgr:unnlaget er lagt ut på Ooffin for elektronisk nedlastíng. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

PDF f¡l med tílbudsgrunnlag
- PDF-filer av vedlegg

Eventuell endringer, suppleringer eller avklaringer í tilbudsgrunnlaget vil fortløpende bli
distribuert til påmeldte deltakere på ooffin, hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tilbudsgrunntaj i papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet erz 21.O2.2018 kl. 12:OO

Underskrevet tiibud skal være opqdragsgiver i hende før tílbudsfristens utlØp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir rirottatt av
oppdragsgivers kontaktperson oppgitt í punkt 1.10 innen fristen, samt at reglene for
kommunikasjon i Forskrift om Off,entlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpning vil finne sted på rådhuset i Havøysund dagen etter kommunesÇremøte 23.
mars 2018 kl. 12:OO. Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å
være tilstede under anbudsåpningen.

/

1.9 Oppdragsgiverc kontaktperson
t,låsøy kommune

Att: Lasse Danielsen
Telefon: 90408836
E-post: lasse@masoy.kommune.no

All korrespondanse og dialog med oppdragsgíver skal gå via ovennevnte. skriftlige
henvendelsei'stilles til kontakipei-sonen og i-nerkes med anskaffeisesnavnet. Vecj bruk av e-
post skal det bes om bekreftelse på at sendingen er mottatt.

1.1O Innlevering og merking av dokumentasjon

Primært ønskes den elektroniske beskrívelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utfolt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til f6lgende adresser
Måsøy kommune v/teknisk etat
Torget 1

9690 Havøysund
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Alle forbehold skal spesifiseres og pris-settes med henvisning til hvilket punkt forbeholdet

gjelder. Henvisning til leverandørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold

dersom disse awiker fra konkurransegrunnlaget og må defor angis som øvrige forbehold/

avvík.

2.8 Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser i Måsøy kommune'

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til beskrivelsen i

pkt 3.2.1 og vedlegg 8.4-8.6

2.9 Awisning av tilbYdere

Oppdragsgíver har rett til å avvise de leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene

gitt i konkurransegrunnlaget.

Tilbud som erforkastet returneres ikke til leverandøren.

2.1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk).
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ffi €-@l¡l"FRotlsEl('f ET-

3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE uåsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund

Prosjektleder:

Tlf: 78 42 40 OO

Fax: 78 4240 Ot
E-post: : postmottak@masoy.kommune.no

Teknisk sjef Lasse Danielsen
E-post: lass@masov. kommune.no
Tlf: 90 40 88 36
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Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaffelsesprosessen å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for dette'

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom kommunesyret ikke

u"átur 5 inngå kontrakt. Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve

framdriften på prosjektet dersom dette er nødvendig i forhold til øvríge leveranser tilknyttet

prosjektet eller av andre saklige grunner.

1.12 Forbehold i tilbudett¡l leverandøren

Forbehold av enhver art må være spesifisert i tilbudsbrevet eller i et eget vedlegg for å

anses gyldige. prismessig konsekvens skal oppgis. Forbehold som er uklare og ikke lar

seg prise, kan medføre at tilbudet awises'

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring.
Tilbyderne må defor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold.
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2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2,1 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens utløp.

2.2 Apning av tilbud

Det vii ikke bii avhoidt oftentiig tiibudsåpning. Det føres protokoli fra tilbudsåpníngen

2.3 Tilleggsopplysninger / endringer av konkurransegrunntaget

Oppdragsgíver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senest seks dager før tilbudsfristens utløp.

Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer og
endringer sendes alle som er påmeldt konkurransen.

Alle forespørsler skal sendes skriftlig per e-post til oppgitt kontaktperson, se punkt 1.9.
Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør skal meddeles al[e som
har mottatt kon ku rranseg runnlaget.

2.4 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftiig. Tilbakekafiing skal være fremkommet til
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfrístens utløp har deltakerne ikke rett tíl å foreta endringer í innlevert
materiale uten samtykke fra oppdragsgiver.

2.5 Avlysing/forkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seq retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst
tidspunkt i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det
foreligger saklig grunn for dette.

2"6 Opplysningsplikt

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller:. ForespØrselen om å få delta i konkurransen awises. Oppdragsg!',,er beslutter å avl.,ise konku¡-¡-ansen

Leverandører kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvofor deres forespørsel
om å få delta er avvist. Anmodningen skal vaere oppdi'agsgivers i hende senest 15 dager
etter at avvisningen er mottatt. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest
15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.7 Leverandørens forbehold og reservai¡oner

Dersom leverandører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i tilbudet. Leverandører skal i eget vedlegg eller i tilbudsbrevet liste alle
eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp vil ikke bli
akseptert.
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3.2 Prosjektgiennomføringen

3.2.1 Prosjektets art og omfang
Oppdraget omfattei vinterdñft av kommunale veger og plasser i tvtåsøy kommune i henhold til

ved la gte ka rtlvegoversi kt over rode Havøysu nd.

Kontrakten gjelder for 2âr med mulig opsjon på f . år'

Vegnettet som omfattes består av om lag: Se rode på kart (vedlegg).

. m kommunale veger

. m FoÉau og gang-lsYkkelvei
r ñ2 Parkering og kaier

Med vinterdrift menes brøyting og strøing iht' standardkrav, se vedlegg 8.1' Oppdraget omfatter

også inspeksjon og regístrering, planleggíng av virksomheten, dokumentasjon, rapportering til

byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for

dríft og vedlikehold av vegnettet.

3.2.2 KontraktsPerioden

Kontraktsperioden er 2 är, fra 0L.t2.2018 til 31.03.202L. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktsperiode blir 3 år, frem

til 31.03.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før kontraktens

utlØp.

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre påtegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig n¡vå tilsier endringer i kontraktens utfØrelse, skal det forhandles om

eventuelle Økonomiske konsekvenser'
Entreprenøren har ikke rett tit å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av

bevilgníngstakt, endring av standard, endríng av standardklasse, endring av veglengde, eller

andre tilsvarende endringer.

3.2.4 Standard og mengdefortegnelse

Drift og vedlikehold på veínettet skal utføres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som

angitt i vedlegg'

Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle veinettet og utarbeid en

'/ mengdefortegnelse gitt i vedlegg 8.4.

3.2.5 Spesielle forhold

Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utfØrt

som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold'

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett tíl økonomisk kompensasjon'

3.2.6 Prisregulering
prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift

og vedlikehold av veger i alt,Vinterdrift av veger"'
Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder ikke første år)'

11
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3.3 Andre entrepriser eller byggh€rrens egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sideentrepriser í det
geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider
i området. Byggherren skal oríentere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har
betydning for planlegging og gjennomføring av drifu- og vedlikeholdsoppgavene ¡ området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelíg tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøren må påregne forstyrrelser ¡ eget arbeid pga. arbeid utførl av andre entreprenøi"ei-.
Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som
vesentlige.

3.4 , Kvalitetssikring og internkontroll

Det er krav om at strøsand og evt. andre varer som skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem som oppfyller relevante krav íht.
NS-ISO 9000-9004, ved gjennomføring av oppdraget.

Entreprenøren skal utarbeide plan for kvalitetssikring gjennom egenkontroll. Denne fremlegges
for byggherren og skal godkjennes av denne før arbeidene igangsettes. Planen skal omfatte
konti'oll av alle arbeíder med test av funksjoner. Kontrollen utføres av entreprenør og kopi av
skjema sendes kommunens representant som skal varsles om at kontroll vil bli utført.

Entreprenøren skal ha innført et internkontrollsystem iht. "Forskrift om ínternkontroll", som ble
fastsatt ved kgl. Res. 6. Desember 1996, Entreprenørens internkontrollhåndbok skal fremiegges
oppdra gsgiver ved kontraktsín ngåelse.

3,5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Iht' "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomførin gen av prosje ktet.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktstart lager
byggherren en SHA-plan for prosjektet. Denne planen er utgangspunkt for prosjektets SHA-plan
i gjennomføríngsfasen.

Entreprenøren skal være SHA-koordinator'! gjennomføringsfasen, kfr g L4 andre ledd i

forskriftene.

3.6 Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandøren skal følge og etterleve alle relevante lover og forskrifter
for gjennomføring av avtalen.

3.7 Krav til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal s¿rge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle
underleverandører ikke har dådigere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av taríffavtaler,
regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Alle avtaler som entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde liknende bestemmelser.
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har Uåsøy kommune rett til å

holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen av

tilbakeholdt beløp, skal svare til ca 2 x innsparingen til arbeidsgiveren'

Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten gjelder også underleverandører/-entreprenører.

3.8 Språk

All skriftlig korrespondanse/dokumentasjon skal gjennomføres på norsk' Videre forutsettes det at

ledelse, og ansatte i verneorganisasjonen snakker godt norsk'

Ramboll
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4 KVALIFIKASJONSKRAV

Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandør er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene.
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurder ut fra innlevert dokumentasjon. Manglende
dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger skal/kan medføre at leverandøren blir awist, jf.
FOA g 11-10.

4.1 Obligatoriske krav

Dei stílles samme dokumentasjonskrav tii ieverandØren og underieverandør når det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4.1 (pkt. a.1.1 - 4.L2).

4.1.1 Skatte- og merverdiavg¡ftsattester.

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgíft iht.
Forskrift om offentlige anskaffelser, g 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

Skatteattestene skal følge som vedlegg til tilbudet. Skatteattester skal ikke være eldre enn 6
måneder regnet fra denne frist.

4.1.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling.

Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak, og som dokumentasjon på dette skal
det som del av tilbudet vedlegges gjeldende firmaattest utstedt fra Brønnøysund registeret.

For leverandører som ikke er hjemmehørende í Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvsr foretaket er etablert.

4.2 Øvrigekvalifikasjonskrav

Pi'osjektets omr"ang og konrpieksirei krever at cjet stiiies krav tii entreprenøren utover cje
obligatoriske krav angitt i punkt 4.1.

Dokumentasionskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å diskvalifisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av manglende eller
utilfredsstillende besvarelse og dokumentasjon. Ved vurderíngen av om disse kriteriene er
oppfylt, vil oppdragsgivers frie skjønn bli lagt til grunn.

4.2.1 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Det kreves at Leverandøren har god soliditet, og som dokumentasjon på dette bør fremlegges:. Foretakets innleverte årsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre relevantè
dokumenter som gir tilsvarende informasjon.

. Kredittvurdering/rating for siste regnskapsår' Ved mangelfull dokumentasjon av økonomisk/finansíelle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating for vurdering om kravet er
tilfredsstilt.

Ved vurdering av levei'andørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kredittverdig het bli vektlagt.
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4. 2. 2 Leverandørens tekniske kvalifikasjoner.

Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende eller lignende oppdrag.

Det skal redegjøres for tilsvarende eller lignende oppdrag de siste tre år. Det skal oppgis navn på

oppdragsgivei, best<rivelse av oppdraget omfang og verdi, tidspunkt, samt referanser hos

oppdragsgiver med navn, tlf. nr, 
"-poËt. 

opparalsfiver forbeholder seg retten til å kontakte

referanãeñ ved behov. Det gjøres rede for minst to slike oppdrag.

Leverandøren skal legge ved beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med

relevans for utførelsen av denne kontrakten. Opplysninger om biler og maskiner som ønskes

benyttet til arbeidene skal oppgis i vedlegg 8.2 eller et tilsvarende dokument'

Maskiner og utstyr skal være sertifisert/godkjent og i forskriftsmessig stand. Et eventuelt bytte

av bil/maskin ¡ løpet av kontraktsperioden stit godkjennes av wlåsøy kommune' Maskinene må

ikke være større enn at de kan benyttes innenfor de steder som skal vedlikeholdes, tilpasset

oppdraget. Alle innleide biler og maskiner skal være utrustet med varsellykt av godkjent type.

4.2.3 HMS-egenerklæring.

Leverandører som skal utføre arbeid i Norge skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller,

eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, de i Norge lovbestemte krav mht, helse, miljø

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8.3 eller tilsvarende skjema'

4.2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår'

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oppdragsgiver

egenerklæring på at entreprãnøren ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger

aí gjeldende landsomfattende tariffavtale eller dèt som ellers er normalt for vedkommende sted

og yi.Le. Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle

uñd'erentrepreióre, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Til opplysning vil oppdragsgíver stille de samme kravene i kontrakten.

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg tiltilbudet.
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespøßelen og med den framdrift som er
beskrevet.

Med basis í dette vil kontrakten bli tildelt det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet for
oppdragsgiver.

I dette vil følgende kriteríer legges til grunn:

1 Tota lkostnad, kontrollregnet anbudssum in klusive prissatte forbehold.
Alternative poster og poster som ikke er fø¡t til sum, er med i
evalueringen.

Laveste anbyder vil bli gitt like mange poeng som vektingsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten.
Dobbel pris gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poeng, som prisdifferansen fra laveste tilsier

6Oo/o

2 Kvalitet og service (Leveringsevne)

For kriteriet kvalitet og service vurderes leverandørens dokumentasjon,
for hvordan leverandøren planleggei' å gjennomføre arbeidene,
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

Det vil bli gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl, kompletterende vinterarbeiderog
omdisponering av ressurser.

. Ove¡'våking og tolkníng av værprognoser, overvåkíng av vegforhoid
¡ Beslutning om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
. Tiltak under ekstraordinære værforhold

40o/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser:

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A

PKT23.4 REG'V.T¡VGSARBETD

Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før

arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafìkksikkerhet, framkommelighet, miljø og service ovetfor trafikantene' vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav'

Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene

som settes av til gjennomføring av kontrakten'

Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte'

Dersom Entreprenøren på grunn av sykdom eller andre gyldige årsaker ikke er i stand til å utføre

arbeidet, varsles kommunen omgående' Det er Entreprenørens ansvar å skaffe vikar'

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utføre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke har vært i stand til å oppfylle avtalen'

6,3 KontraktsPerioden
Kontraktsperioden er Z âr, fra OL.L2.2O18 til 31.03.2020. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktsperiode blir 3 år,

frem til 3L.03.ZOZL. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før

kontraktens utløP.

Først sesong anses som et prøveår. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders

varsel, men fra entreprenørens side ikke mellom 1. juli og 1. februar. Fra kommunens side kan

kontrakten sies opp med 14. dagers varsel dersom tilbyder forsømmer sitt arbeide eller på andre

måter misligholder kontrakten.

6,4 Krav til utførelse av drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal

fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet.

Kontrakten beskriver krav tíl standard for drift og vedlikehold' Kravene gjelder hele vegnettet'

Tomkjøring til og fra roden inngår'



1e (2s) MÂSøY KoMMUNE

Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utst¡¡r, mannskap, kompetanse og
informasjon som er nødvendig forå utføre arbeídet ihenhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurser.

6.5 Personell

Entreprenøren skal ínformere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer
som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Telefonliste/vaktliste må leveres til
byggherren og skal holdes oppdatert. (oppdateres uten ubegrunnet opphold)

6.6 Styring og administrasjon
Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeídet samt delta i og bidra til felles styrÍng
og administrasjon sammen med byggherren.

Det planlegges følgende møtestruktur:
. Oppstaftmøte
I Byggemøter etter behov '

. Evalueringsmøte hver vår

Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat
fra møtene, Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte
med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på

,møter,

Befa ringer/skade reg istreri n ge r:
Entreprenøren skal innkalle til befaríng før oppdraget iverksettes. Kostnader for skader på
installasjoner som ikke er påpekt og dokumentert til kommunen før oppdraget igangsettes etter
kontraktinngåelse kan bli påført entreprenøren. Ved hver br¿ytesesongslutt skal entreprenøren
innkalle til befaring for gjennomgang av brøyteroden. Det skal gis 14. dagers varsel slik at
kommunen kan varsle 3. person. Kostnader med slik befaring må tas hensyn til i tilbudet.

Vídere víl byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6.7 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår awik í oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig líneæri på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser.

6 R t./z¡- aa lztin¡lfrlavJ.r¡r¡¡¡qgqas

Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente ínformasjon om utvíkling og forventede
endringer i vær.

6.9 fnformasjon

Byggherren vil informere om generelle kontraktsvilkår for oppdraget, via nettside og eget
servicekontor til innbyggerne í kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å ¡nformere om spesielle kontraktsvilkår innenfor egen rode og for
tiisti'ekkeiig varsiing og ínformasjon om praktisk utførelse.
Biler, maskiner og mannskap skal vaere me¡'ket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.
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6.16 Trekk i oppgjør

Trekk i oppgjøret blir gjennomført i henhold til påviste awik. Påvist avvik vil etter varsel fra

byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon, føre tiltrekk i oppgjøret'

Byggherren innkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for

å bestemme størrelsen På trekk'
Ved hendelser og avvik víl det bli ilagt følgende trekk i oppgjøret:

1. Ved for sen utrykking: Kr. 2000 pr. omräde pr. dag
2. Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr. dag

3. arøyt¡ng ikke i henhõld til standarden: ri. 2000 pr. område
4. Manglende frisiktrydding i vegkryss: Kr. 1000 pr. veikryss
5. tvtanglende frisiktrydding ved fotgjengertelt: Kr. 1000 pr. fotgjengerfelt
6. trtanilende ryddinó fora-n veiskilt:-Kr. 500 pr. forbud og påbudskilter, og Kr. 250 for

øvrige veiskilt
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7. TTTBUDSSKJEMA.

7.L Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgende:

NOK eks. mva

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt 2.7.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisreotllerino hereonec uf fra Staficfick Çenfralhwrïc "Rvnna!¿acfna¡'lcín¡lal¿c Fnr ttan=nlaan I1rìFf¿lvla9gg'¡l9g9.vl'lç

og vedlikehold av veger i alt, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder
ikke første år).

7.4 Opplysningerom underleverandører.

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverandører han knytter til seg innehar nødvendige
autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Leverandøren skal på
forespørsel kunne framskaffes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tílfredsstillende dokumentasjon ikke kan
framlegges.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum
Kom.vei 2500 trt

Kar 15UU ml¿

Totalsum pr. sesong/år eks mva
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6. 1d etstraordinære værforhold

Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til

standard, kan byggherren akseptere awik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig

som mulig.
Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære

værtorhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører' Inntil kontraktskravene

igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig.
Ekstraordinære værtorhold gir ikke krav på tilleggsvederlag'

6.11 Prisregulering

Justering av kontraktssum som følge av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m'v' foretas

på grunntag av Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold

av veger i att,Vinterdrift av veger". Basis for utregning av prisstigning er indeks pr' 3. kvartal det

året kontrakten inngås.

prisregulering skjer 1 gang pr år. Prisstígning som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal

hvertãr i fontrat<tsperioden. Første prisstigning er 3 kvartal i år 2 av kontrakten'

Vedendringavbrøytearealetmedmerenn +/-5o/akanavtalenreguleresprismessig'Eventuelle
endringer skal godkjennes og dokumen'teres skriftlig'

Blir partene ikke enig om prisspørsmål ved regulering av prisene blir avtalen à unr" som oppsagt

fra det tidspunkt prisspørsmålet er tatt opp.

Det presiseres at en prisjustering som følge av ovennevnte er entreprenørens ansvar å

følge opp,

6,12 Priser og prisnivå

I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være ínkludert, men ekslusive mva.

Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert.
prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som íkke er relatert

til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader

tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll'

Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer

i trafikkvolum.

6.13 Sandstrøing

Strøing inngår i tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting. dvs' at

så vel veier, som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv'

Kostnadene for innkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad levert kai

Ingøya, uten påslag. Det forutsettes at priser for sand er konkurransedyktig markedspris.

Strøing inngår i tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs. at

så vel veier, som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv'
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i 4like store beløp uavhengig av sesongens varighet.
Faktureringsgrunnlag skal være mottatt den 30. i hver måned, fra desember t.o.m. mars for
gjeldende brøytesesong. For sent mottatt faktureringsgrunnlag blir utbetalt påløpende måned
Det presíseres at tilbyder plikter å foreta brøyting fra første snøfall om høsten til siste snøfall
påfølgende vår. Faktura skal merkes med <<rode kommunale veier Havøysund>>, det skal også
merkes med nummerert delfaktura L-4.
Faktura sendes:

Ptåsøy kommune
V/fakturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

Eller elektronisk til : fa ktu ra@ masoy. komm u ne. no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsÍnngåelse.
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

Uåsøy kommune har krav om å kunne motta og levere fakturaer elektronisk i EHF. Dette er
faktura i et strukturert standardformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper. For det
offentlige er Elektronisk Handelsformat (EHF) standard. Innholdet i formatet dekker
regnskapslovens/bokføringslovens krav. Dette er et XLM-format som inneholder både
oblígatoriske felt som må fyttes inn for å oppfylle norsk regnskapsplikt og anbefalte felt som
bruker vil ha stor nytte av. For mer informasjon se vedlegg for EHF fakturering og
http : //www. a n skaffel ser. n o/e- h a n del/fa ktu ra.
Leveransen av elektronisk fakturaer skal skje på den av Måsøy kommunes tíl enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader leveranse av
elektronisk faktura måtte medføre for leverandøren.

Fritaket for merverdiavgift på oftentlig vei, gang- og sykkelveier er opphevet. Dette betyr at all
brøyting (vei, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, skoler og barnehager, parkeringsarealer
og interne gang- og sykkelveier v/skoler og barnehager) skal inkludere merverdiavgift.

6.15 Skader på vegobjekter

Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatníngsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatníngsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på
vegobjekter påført av andre.
Medfører utførelsen skader på private eíendommer (hekk, gjerder og lignende) samt bygninger,
blir dette en sak mellom entreprenøren og gjeldende privatperson.
Skader på entreprenørensbrøyteutstyr som forårsakes av dådig standard på kommunale anlegg
(f.eks høye kumlokk, hull ivegen), dekkes ikke av byggherren. Entreprenøren må på forhånd
gjøre seg kjent med vegstandarden, og ta hensyn til dette.
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Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysninger om bankforbindelser.

Garantier vil blí stilt gjennom

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse

7.6 Vedlegg t¡l ti¡budet

Listen under er kun ment som en sjekkliste for tilbudsgiver' Innlevert tilbud skal ínneholde

vedlegg som spesifÍsert under kapittel. 4.

Tilbyder krysser av for den dokumentasjon som vedlegges, samt datering dersom dette er

aktuelt.

Følgende vedlegg skal vedleoges anbudet. kfr pkt 4.1 obligatoriske krav:

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Firmaattest

Det er ønskelig at følqende vedlego vedlegqes anbudet:

4. Eget følgeskriv/anbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt

5. HMS-egen erkleering

6. Dokumentert egenkaPital

7. Entreprenørens tekniske kvalifikasjoner

L Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf. Punkt 5. tildelingskriterier
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11. Årsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredittvurderíng.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjefds-
forhandlinger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet
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7.7 Opplysninger om tilbYder'

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.4 Underskrift. /
Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige

tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er

oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

Leverandørens underskrift og firmastempel

25
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Måsøy kommune

Torget I
9690 Havøysund

Deres ref": Vår ref,: Dâto:

Lasse Danielsen r9.02.2018

Anskaffetsesprotokoll og innstilling, vÍntervedlikehold

Oppdragsgivers navn og adresse

Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen

Torget I

9690 Havøysund

Anskaffelsesprosedyren utføres av Måsøy kommune
Protokollfører: Lasse Danielsen

Beskrivelse av anskaffelsen

Tilbudene.
V ed tilbudsfrist den 19.02.2018 kl 12:00 var det kommet inn et tilbud korrekt levert.

Tilbudssummene var som følger:

Nr: Tilbyder Tilbudssum eks. mva

I RW vaktmesterservice kr. 5U0.UUU,-

2

3

4



Gjennomgang av tilbudene

Vedlegg: Kvalifikasjonskrav

RW vaktmesterservice har levert inn tilbud i henhold til kvalifikasjonskrav.

EvaluerÍng.

I forbindelse med at det kun er kommet inn et tilbud som har en vesentlig høyere kostnad en
tidligere år, b'ør anskaffelsen avlyses og lyses ut på nytt. Måsøy kommune har ennå tid til å avvente
med å engasjere en êntreprenør, i håp om at det er noen andre entfeprenører som leverer inn lavere
tilbud.

ANBEFALING

Med bakgrunn i giennomgang av innkomne tilbud og utførte evaluering anbefales det at Måsøy kommune
avlyser anskaffelsen og lyser ut på nytL

.l"b^^,{-
Teknisk sjef



org.nr 991 7O4 566
9672 lnqøy

Forretni ngsad resse

Lomvannsveien 48,

9690 Havøysund Mobilnr 905 26 702

Måsøy kommune

Teknisk etat

Torget 1

9690 Havøysund

Brøyting på lngøy

Vi er blitt oppmerksom på at det er lagt ut nytt anbud på brøyting på lngøy.

lngøy Sjøhus DA driver virksomhet på Laukholmen. Det har ikke vært brøytet dit vinterstid. Den nye

brøyteroden går til det første krysset. Fra krysset og videre mot Laukholmen er det tre bedrifter i

tillegg til vår, Telenor, Repvåg Kraftlag og Norkring.

Slik som brøyteperioden er 1-. desember - 31,mars, skaper det utfordring for oss som driver

turistvirksomhet. Den største utfordringen er når det er stort snøfall i november og april.

Det bør inngå i kontrakten med anbudseier at det er beredskap i november og april, slik atvi kan få

brøytet ned til vår bedrift. Vi har hatt muntlig avtale med nåværende anbudseier om brøyting ved

behov, der vi har betalt regningen.

Hva med brannberedskapen?

Vi sier ikke at det skal brØytes fast, men at det bør være mulighet for brøyting ved behov

Med vennlig hilsen

lngøy sjøhus DA





Sak 5/18

VINTERVEDLIKEHOLD 2018 . 202I. ROLVSØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
18t72

Arkiv: Q10 &46

Saksnr.:
s/l I

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.02.2018
13.03.2018
22.03.2018

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar å inngå kontrakt med entreprenøren som vant anbudsrunden.

Dokumenter:

Innledning:

Måsøy kommune har ingen langtidskontrakt på vintervedlikehold på Rolvsøya, for å skape

forutsigbarhet har Måsøy kommune lyst ut kontrakten.

Saksutredning:

Måsøy kommune ønsker å inngå en kontrakt som skaper økonomisk forutsigbarhet med tanke

på vintervedlikehold på Rolvsøya, tidligere har denne kontraktene blitt videreført fra år til år.

kontraktsperiode fra l.sept 2018 til 30. april 2021. Denne kontraktsperioden vil da gå parallelt
med kontrakt på fflkesvei.

Økonomisk utvikling

2015 kr. 130.000,- eks. mva

2016l<r.21 1.000,- eks. mva

2017 kr.218.000,- eks. mva

I forbindelse med utlysning av vintervedlikehold på Rolvsøya er det kommet inn et tilbud,
tilbudet er på kr. 250.000,- eks. mva pr. sesong fra2018 fram til 30. april202l.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Med bakgrunn i innkomne tilbud og utførte evaluering av entreprenør, anbefaler rådmann at

Måsøy kommune inngår kontrakt med entreprenØr som har gitt tilbud på vintervedlikehold av

kommunale veger på Rolvsøya

Side l0 av 3l



Vedlegg:

Kunngi øring av konkurranse
Rolvsøya - Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold
Rode
Protokoll
Vurdering av tilbud

Havøysund, den 19.02.201 8

Lill Torbjørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Teknisk sjef/Sign.
Lasse Danielsen

Sak 5/18
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Gjennomgå og sluttføre

Anskaffelsesforskrift en

Alminnelig kunngiøring av konkurranse

Frivitlig kunngi øring På Doffin

Del I: Oppdragsgiver

1.1) Navnogadresser

Måsøy kommune

94L087 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson: Lasse Danielsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@ masoy.konímune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

¡nternettadresse(r):

Nettsted oppd ragsgiver: https://www.masoy.kommune.no/

Nettsted KjøPerProfil:

https://kgv.doffin.no/ctm/compa ny/compa nyl nformation/l ndex/6ogeg

1.2) SamordnedeinnkiøP

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

1.3) Kommunikasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang På:

https://kgv.doffin' no/ctm/Supplier/Docu ments/Folder/159759

Tilleggsinformasjon finnes På

adressen ovenfor:

Tilbud eller forespØrsel om å delta sendes

til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

ll.1) Anskaffelsens omfang

11.1.1) TÍttel

Vintervedlikehold kommunale veier på RolvsØya 2OL8 - 2022

Referansenu mmer: L8/72

11.1.2) Hoved'CPV-kode



45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3ì Twe kontrakt

Bygge- og a nleggsarbeid

11.1.4) Kort beskrivelse

Vinterved likeholci kom mu nale veier på Rolvsøya 2018 - 2022

l!.1.51 Estimert totalverdi

Verdiekskl. MVA: 1000000.00 NOK

ll.2l Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

Hoveda rbeidssted eller sted for gjen nomføring:

Rolvsøya

11.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veier på RolvsØya

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

kon ku rra nsegrun n laget

11.2.7) Kontraktens variçhet

Varighet i måneder: 48

Del llHl{valifikasi onskrav os kontraktsvilkår

lll.1l Kvalifikasionskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Se grunnlag

lll.2) Kontraktsvilkår

lll.2.2l Vilkår knvttet til siennomføring av kontrakten

5e grunnlag

Del IV: Prosedvre

lV.1) Informasion om eiennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget

lV.2) Administrativ informasion

lV.2.2l lidsftist for å motta tilbud eller foresnørsel om deltakelse

Dato: L9.02.2018

Lokal tid: 12:00

|V.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn- p.å

Norsk

Del VI: Utffllende informasþn



Oppdragsglver

Måsøy Kommune

02.02.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TTLBUDSGRUNNLAG
MASØV KOMMUNE

Måsøy l(ommune
l(ytturts Pcr!:t
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MÃSøY KOMMUNE

1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser på Rolvsøy 2o1'a'20.22 i Måsøy kommune'

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser.

Tílbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriterier for

evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

L.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er MÃSØY KOMMUNE. Våsøy kommune er en kommune í Finnmark med

overkant av 1200 innbyggere. Rambøll Norge AS gjennomfører anskaffelsesprosessen på

vegne av oppdragsgiver.

1.3 Tilbudsforespørcelens innhold

T¡ har de inn

L.4 Konkurranseform og gjennomføring

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskon kurra nse'

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet í kapittel 4 for â kunne deita i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt'

1.5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperínger av flere firmaer kan levere inn tilbud' Det

forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum innehar de

nødvendige kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlig leverandør.

Det må eiableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slik

måte at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjons-

strukturen. Dersom skríftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, kan tilbudet avvises'

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er annonsert pâ doff¡n.no'

5

INNHOLDKapittel
1

Alminneliqe req ler for qjennomføring av konkurransen2

3 Orienterinq om prosjektet

Kvalifikasionskrav4
5 Tildelinqskriterier

Kontrakt6

7 Tilbudsskiem.a
VedleooI
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1.7 Distribusjon av tilbudsgrunnlaget

1.7.1 Distribusjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på Ooffin for elektronisk nedlasting. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

- PDF fíl med tilbudsgrunnlag
- PDF-fíler av vedlegg

Eventuell endringer, suppleringer eller avklaringer i tilbudsgrunnlaget vil fortløpende bli
distribueft til påmeldte deltakere på Ooffín, hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tilbudsgrunnlag Í papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding ejØres elektronisk i Doffin-basen

1,8 fnnleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet erz L9.O2.2O18 kl. 12:OO

Underskrevet tilbud skal være oppdragsgíver i hende før tílbudsfristens utløp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir mottatt av
oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i punkt 1.10 innen fristen, samt at reglene for
kornmunikasjon i Forskrift om Offentlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpníng vil finne sted på vårt kontor samme dag som ínnleveringsfrÍsten kl. 13:OO
Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å være tilstede under
anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsgive¡s kontaktperson

Rambøll Norge AS
Att: Lasse Danielsen
Telafnn. Oô¿. nR R?Á

E-post: lasse@masoy.kommune.no

All korrespondanse og dialog med oppdragsgíver skal gå via ovennevnte. Skriftlige
henvendelser stilles ti! kontak-tpersonen og merkes rned ansk¿f,relsesna..,net. t/ed bruk a'¡ e-
post skal det bes om bekreftelse på at sendingen er mottatt.

1.1O Innlevering og merking.av dokumentasjon
Primært ønskes den elektroniske beskrivelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på mínnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utf,¡lt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til følgende adresser:
Måsøy kommune v/teknisk
Torget I
9690 Havøysund
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Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaffelsesprosessen å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for dette'

Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve framdriften på prosjektet

dersom dette er nødvendig i forhold til øvrige leveranser tilknyttet prosjektet eller av andre

saklige grunner.

1.12 Forbehold i tilbudettil leverandøren

Forbehold av enhver art må være spesifisert i tilbudsbrevet eller i et eget vedlegg for å

anses gyldige. prismessig konsekvens skal oppgis. Forbehold som er uklare og ikke lar

seg prise, kan medføre at tilbudet avvises'

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring.
Tilbyderne må derfor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold
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2 ALMINNELIGE REGLER FOßT I(ONKURRANSENa

2.1 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens utløp.

2.2 Åpning av tilbud

Det vil ikke blí avholdt offentlig tilbudsåpning. Det føres proiokoii fra tilbudsåpningen.

2.3 Tilleggsopplysninger / endringer av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senest seks dager før tilbudsfristens utløp.

Dersom oppdragsgíver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer og
endringer sendes alle som er påmeldt konkurransen.

Alle forespørsler skal sendes skriftlig per e-post til oppgitt kontaktperson, se punkt 1.9.
Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør skal meddeles alle som
har mottatt konkurranseg runnlaget.

2.4 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer i innlevert
materiale uten samtykke fra oppdragsgiver.

2.5 Avlysing/forkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst
tidspunkt i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det
foreligger saklig grunn for dette.

2.6 Opplysningsplikt

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i fØlgende tilfeller:. Forespørselen om ä fä delta i konkurransen avvises. Oppdragsgiver beslutter å avlvse konkurransen

Leverandører kan skriftlíg anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel
om å få delta er avvist. Anmodningen skal være oppdragsgivers i hende senest 15 dager
etter at awisningen er mottatt, Oppdragsgiver plíkter å svare på denne henvendelsen senest
15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.7 Leverandørens forbehold og reservasjoner

Dersom leverandører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i tilbudet. Leverandører skal i eget vedlegg eller i tilbudsbrevet liste alle
eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp vil ikke bli
akseptert.
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Alle forbehold skal spesifiseres og pris-settes med henvisning til hvilket punkt forbeholdet

gjelder. Henvisning til leverandørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold

dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget og må dertor angis som øvrige forbehold/

awik.

2.8 Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser i Måsøy kommune.

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til
beskrivelsen i pkt 3.2.1 og vedlegg kart over rode

2.9 Awisning av tilbydere

Oppdragsgiver har rett til å awise de leverandører som íkke oppfyller kvalifikasjonskravene

gitt i konkurransegrunnlaget,

Tilbud som er forkastet returneres ikke til leverandøren

2,1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk).

9
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^ :-?.1:.r:ttãt!ri¡tl:1lq# - r.

3.1 Prosjektorgan¡säsjon

BYGGHERRE uåsøy kommune
Torget 1 -

9690 Havøysund

Tlf: 78 42 40 OO

Fax 78 42 40 OL

E-post: : postmotta k@masov. kommune. no

Prosjektleder: Teknísk sjef Lasse Danielsen
E-post: lass@masoy, kommune. no
Tlf: 90 40 88 36
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosjektets art og omfang

Oppdraget omfatter vinterdríft av kommunale veger og plasser i Måsøy kommune i henhold til

vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund.

Kontrakten gjelder for 4 år

Vegnettet som omfattes består av om lag:
¡ Se rode

Med vinterdrift menes brøyting og strøing. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering,

planlegging av virksomheten, dokumentasjon, rappoftering til byggherren, informasjon til
'publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av

vegnettet.

3.2.2 Kontraktsperioden

Kontraktsperioden er 4 âr, fra 1. sept 2018 til 30' april2022

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig n¡vå t¡lsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om

eventuelle økonomiske konsekvenser.
Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av

bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller

andre tilsvarende endringer.

3.2.4 Standard og mengdefortegnelse

Drift og vedlikehold på veínettet skal utføres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som

angitt i vedlegg.

Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle veinettet og utarbeid en

mengdefortegnelse gitt i vedlegg 8'4.

3.2.5 Spesielle forhold

Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver ínnenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført

som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold'

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon'

3.2.6 Prisregulering
prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Drift

og vedlikehold av veger i alt,Vinterdrift av veger".

Regulering foretas årlig pr 1. oktober (gjelder ikke første år)'
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3.3 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sídeentrepriser i det
geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider
í området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har
betydning for planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøren må påregne forstyrrelser í eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører
Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som
vesentlige.

3.4 Kvalitetssikring og internkontroll

Det er krav om at strøsand og evt. andre varer som skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalítetssystem som oppfyller relevante krav iht
NS-ISO 9000-9004, ved gjennomføring av oppdraget.

Entreprenøren skal utarbeide plan for kvalítetssikring gjennom egenkontroll. Denne fremlegges
for byggherren og skal godkjennes av denne før arbeidene igangsettes. Planen skal omfatte
kontroll av alle arbeider med test av funksjoner. Kontrollen utføres av entreprenør og kopi av
skjema sendes kommunens representant som skal varsles om at kontroll vil bli utfØrt.

Entreprenøren skal ha innført et internkontrollsystem iht. "Forskrift om internkontroll', som ble
fastsatt ved kgl. Res. 6. Desember 1996, Entreprenørens internkontrollhåndbok skal fremlegges
oppd ra gsgiver ved kontra ktsinngåelse.

3.5 Sikkerhet, helse og arbeldsmiljø

Iht. "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø pâ bygge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskríften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomlørin gen av prosjektet.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktstart lager
byggherren en SHA-plan for prosjektet. Denne planen er utgangspunkt fcr pi'osjek-tets SHA-plan
i gjennomføringsfasen.

Entreprenøren skal være SHA-koordinator i gjennomføringsfasen, kfr g 14 andre ledd i

forskriftene.

3.6 Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandøren skal følge og etterleve alle relevante lover og forskrifter
for gjennomføring av avtalen.

3.7 Krav til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle 
\

underleverandører íkke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler,
regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Alle avtaler som entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde liknende bestemmelser.
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har ¡låsøy kommune rett til å
holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen av

tílbakeholdt beløp, skal svare til ca 2 x innsparingen til arbeidsgíveren.

Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten gjelder også underleverandører/-entreprenører'

3.8 Språk

All skriftlig korrespondanse/dokumentasjon skal gjennomføres på norsk. Videre forutsettes det at

ledelse, og ansatte í verneorganisasjonen snakker godt norsk'
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4. KVALTFTI(ASTONSKRAV

Kvalifikasjonskrav skal síkre at leverandør er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforplíktelsene.
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurder ut fra innlevert dokumentasjon. Manglende
dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger skal/kan medføre at leverandøren blir avvist, jf.
FOA 5 11-10.

4.1 Obligatoriske krav

Det stilles samme dokumentasjonskrav til leverandøren og underleverandør nâr det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4.1 (pkt. 4.1.1 - 4.7.2).

4.1.1 Skatte- og merverdiavgiftsattester.

Norske |everandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht.
Forskrift om offentlige anskaffelser, g 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

Skatteattestene skal følge som vedlegg til tilbudet. Skatteattester skal ikke være eldre enn 6
måneder regnet fra denne frist.

4.1.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling.

Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak, og som dokumentasjon på dette skal
det som del av tilbudet vedlegges gjeldende firmaattest utstedt fra Brønnøysund registeret.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

4.2 Øvrigekvalifikasjonskrav
rtFÃêiãl,+ñ+- .-.*-F-*- -- t,^..-t^l-^i+^+ t--^.,^- -! i-! -s!I^- !---. - ri!-¡uÞj€ÃL-L- iii¡l¡c¡¡lg U1i ÂU¡,¡ii¡=r(JtL=L ätúVE¡ sL UsL 5L¡¡¡Ë5 Kidv Lr¡ eilLrgpr gl lølell '..lLOVef Ug

obligatoriske krav angitt i punkt 4.1.

Dokumentasjonskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å diskvalifisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av manglende elier
utilfredsstillende besvarelse og dokumentasjon. Ved vurderingen av om disse kriteriene er
oppfyit, vil oppdragsgivers frie skjønn bli lagt til grunn.

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapítal, årsresultat og
kredittverd ig het bli vektlagt.

4.2,1 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Det kreves at Leverandøren har god soliditet, og som dokumentasjon på dette bør fremlegges:. Foretakets innlevefte årsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre relevante
dokumenter som gir tilsvarende informasjon.

. Kredíttvurdering/rating for siste regnskapsår
Ved mangelfull dokumentasjon av økonomisk/fínansielle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating for vurdering om kravet er
tílfredsstilt.
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4.2.2 Lev erandørens tekniske kva lifi kasjoner.

Leverandøren skal ha ertaring fra tilsvarende eller lignende oppdrag.

Det skal redegjøres for tilsvarende eller lignende oppdrag de siste tre år. Det skal oppgis navn på

oppdragsgivei, beskrivelse av oppdraget omfang og verdi, tidspunkt, samt referanser hos

obþOraõsõiuer med navn, tlf. n., e-poãt. OppOragsõiver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for minst to slike oppdrqg.

Leverandøren skal legge ved beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med

relevans for utførelsen av denne kontrakten. Opplysnínger om biler og maskiner som ønskes

benyttet til arbeidene skal oppgis i vedlegg 8.2 eller et tilsvarende dokument'

Maskiner og utstyr skal være sertifisert/godkjent og i forskriftsmessig stand' Et eventuelt bytte

av bil/maskín i løpet av kontraktsperioden skal godkjennes av t'¡åsøy kommune. Maskinene må

ikke være større enn at de kan benyttes innenfor de steder som skal vedlikeholdes, tilpasset

oppdraget. Alle innleide biler og maskiner skal være utrustet med varsellykt av godkjent type.

4.2.3 HMS- egenerklæring.

Leverandører sóm skal utføre arbeid i Norge skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller'

eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, de í Norge lovbestemte krav mht. helse, miljø

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg B'3 eller tilsvarende skjema.

4.2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oPpdragsg¡ver

egenerklæring på at entreprenøren ikke har dådigere lønns- og arbeidsvilkär enn det som følger
aú gjeldende Tandsomfattende tariftavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted

og yrt<e. Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle
uñderentrepreiører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten.

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg til tilbudet.
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespØrcelen og med den framdrift som er
beskrevet.

Med basís i dette vil kontrakten bli tíldelt det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet for
oppdragsgiver.

I dette vil følgende kriterier legges til grunn:

1 Tota I kostnad, kontrollregnet anbudssum inklusive prissatte forbehold
Alternative poster og poster som ikke er ført til sum, er med i
evalueringen.

Laveste anbyder vif bli gitt like mange poeng som vektíngsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten.
Dobbel prís gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poeng, som prisdifferansen fra laveste tilsier

6o0/o

2 Kvalitet og service (Leveringsevne)

For kriteriet kvalitet og service vurderes leverandørens dokumentasjon/
for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre arbeidene.
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

Det vil blí gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging ínkl. kompletterende vinterarbeiderog
omdísponering av ressurser.

. Overvåking og tolkning av værprognoser, overvåking av vegforhold.

. Beslutníng om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
¡ Tiltak under ekstraordinære værforhold

40o/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser:

6.2

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A'

PKT 23,4 REGNTNGSARBETD
Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før

arbeidet utføres.

i tillegg, og foran dette, gjelder endringer og uttyllende kommentarer nevnt nedenfor

Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantenef vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedl¡kehid av vegnettet samt optimal bruk av de midlene

som settes av til gjennomføring av kontrakten.

Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte'

Dersom Entreprenøren på grunn av sykdom eller andre gyldige årsaker ikke er i stand til å utføre

arbeidet, varsles kommunen omgående. Det er Entreprenørens ansvar å skaffe vikar'

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utføre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder íkke har vært í stand til å oppfylle avtalen'

6.3 KontraktsPerioden
Kontraktsperioden er 4 âr, fra 1. sept 2018 til 3O' april2022'

Først sesong anses som et prøveår. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders

varsel, men fra entreprenørens side ikke mellom 1. juli og 1. februar' Fra kommunens side kan

kontrakten sies opp med 14. dagers varsel dersom tilbyder forsømmer sitt arbeide eller på andre

måter mísligholder kontrakten'

6.4 Krav til utførelse av drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal

fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet.

Kontrakten beskriver krav til standard for dríft og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet.

Tomkjøring til og fra roden inngår.
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Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurse¡'.

6.5 Personell

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller foflytting av personer
som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Telefonliste/vaktliste må leveres tíl
byggherren og skal holdes oppdatert. (oppdateres uten ubegrunnet opphold)

6.6 Styring og administrasjon

Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring
og administrasjon sammen med byggherren.

Det planlegges følgende møtestruktur
. oppstartmøte
. Byggemøter etter behov
. Evalueríngsm6te hver vår

Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat
fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte
med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på

møter.

Befa rin ger/skade reg istreri nge r:
Entreprenøren skal innkalle til befaring før oppdraget íverksettes. Kostnader for skader på

installasjoner som ikke er påpekt og dokumentert til kommunen før oppdraget igangsettes etter
kontraktinngåelse kan bli påført entreprenøren. Ved hver brøytesesongslutt skal entreprenøren
ínnkalle til befaring for gjennomgang av brøyteroden. Det skal gis 14. dagers varsel slik at
kommunen kan vErsle 3. person. Kostnader med slik befaring må tas hensyn til itilbudet.

Videre vÍi byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6,7 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår awik i oppgitte mengder og total vegiengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum príser.

6-R V-r- na l¡limrrlrl¡
-9 

.rrrtrr--sre

Entreprenøren må selv sørge for rutínêr for å hente informasjon om utvikling og forventede
endringer i vær.

6.9 fnformasjon

Byggherren vil informere om generelle kontraktsvilkår for oppdraget, vía nettside og eget
servicekontor til innbyggerne i kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å informere om spesielle kontraktsvilkår innenfor egen rode og for
tit-4-^l-l-^li- ..---!:-- -^ :-¡^---^:^- ^- --^l-!:-1. .,Lc---l-^Lil5LrrñKEilg VdrSilrt9 U9 illtUrlrrctsJutI utII P¡dKL|5K ULIlrlgtsg,

Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeídet.
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6.1O Ekstraordinære værforhold

Dersom ekstraordinære væforhold midlertidig híndrer full oppfyllelse av kontraktens krav til

standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvaríg

som mulig.
Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære

veerforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører' Inntil kontraktskravene

igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats v¡ere det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig.
Ekstraordinære værforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag'

6.11 Prisregulering

Justering av kontraktssum som følge av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v' foretas

på grunntag av Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drifr og vedlikehold

av veger i alt,Vinterdrift av vege/'. Basis for utregning av prisstigning er indeks pr' 3' kvartal det

året kontrakten inngås.

prisregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigning som ligger til gi'unn er prisstigning til 3 kvartal

hvert êr i kontraktsperioden. Første prisstigning er 3 kvartal i år 2 av kontrakten'

Ved endring av brøytearealet med mer enn */- 5o/o kan avtalen reguteres prismessig' Eventuelle

endrínger skal godkjennes og dokumenteres skriftlig.

Blir partene ikke enig om prisspørsmål ved'regulering av prÎsene blir avtalen å anse som oppsagt

fra det tidspunkt prisspørsmålet er tatt opp.

Det presiseres at en prisjustering som følge av ovennevnte er entreprenørens ansvar å

følge opp.

6.12 Priser og prisnivå

I tilbudets priser skal alle kostnaderfor utførelse av arbeidet være inkludert, men ekslusive mva'

Kostnader til alle nødvendíge sikkerhetstiltak skal være inkludert.
prisene í tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert

til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader

tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll.
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer

i trafikkvolum.

6.13 Sandstrøing

Sandstrøing inkluderer også k¡ø0, transport og lagríng av strøsand tilsatt "veisalt", evt'

oppvarmet strøsand.

Kostnadene for Ínnkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad levert kai

Rolvsøy, uten påslag. Det forutsettes at priser for sand er konkurransedyktig markedspris.

Strøing inngår i tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs' at

så vel veier, som fortau, gang- og sykkelsti, adkomsttil kaier mv'
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i 6 like store belØp uavhengig av sesongens varighet.

For sent mottatt faktureringsgrunniag blir utbetalt påløpende måned. Det presiseres at
tilbyder plikter å foreta brøyting fra første snøfall om høsten til siste snøfall påfølgende vår
Faktura skal merkes med <<rode kommunale veier Havøysundt>, det skal også

merkes med nummerert delfaktura 1-6
Faktura sendes:

Måsøy kommune
V/fakturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

E-post: faktura@masoy,kommune, no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsinngåelse
Det godkjennes ikke noen form forfakturagebyr

¡¡åsøy kommune har krav om å kunne motta og levere fakturaer elektronisk i EHF. Dette er
faktura i et strukturert standardformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper. For det
offentlige er Elektronisk Handelsformat (EHF) standard. Innholdet i formatet dekker
regnskapslovens/bokføringslovens krav. Dette er et XLM-format som inneholder både
obligatoriske felt som må n ttes inn for å oppfylle norsk regnskapsplikt og anbefalte felt som
bruker vil ha stor nytte av. For mer informasjon se vedlegg for EHF fakturering og
h ttp : //www. a n s kaffe I se r. n o/e- h a n d ellfa ktu ra .

Leveransen av elektronisk fakturaer skal skje på den av Måsøy kommunes til enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader leveranse av
elektronisk faktura måtte medføre for leverandøren.

6.15

Fritaket for merverdiavgift på offentlig vei, gang- og sykkelveier er opphevet. Dette betyr at all
brøyting (vei, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, skoler og barnehager, parkeringsarealer
og interne gang- og sykkelveier v/skoler og barnehager) skal inkludere merverdiavgift.

Skader på vegobjekter

Medfører utføreisen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatningsansvarllg overfor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på

vegobjekter påført av andre.
Medfører utførelsen skader på private eiendommer (hekk, gjerder og lignende) samt bygninger,
blir dette en sak mellom entreprenøren og gjeldende privatperson.
Skader på entreprenørens brøyteutstyr som forårsakes av dårlig standard på kommunale anlegg
(f.eks høye kumlokk, hull i vegen), dekkes ikke av byggherren, Entreprenøren må på forhånd
gjøre seg kjent med vegstandarden, og ta hensyn til dette.
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6.16 Trekk i oppgjør

Trekk i oppgjøret blir gjennomført ¡ henhold til påviste avvik. Påvist avvik vil etter varsel fra

byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon,føre til trekk i oppgjøret.

Byggherren ínnkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for

å bestemme størrelsen på trekk.
Ved hendelser og awik vil det bli ilagt følgende trekk i oppgjøret:

1. Ved for sen utrykking: Kr. 2000 pr. område pr. dag
2. Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr' dag
3. erøyting ikke i henhold til standarden: Kr' 2000 pr. område
4. Manglende frísiktrydding i vegkryss: Kr' 1000 pr. veikryss
5. Manglende frisiktrydding ved fotgjengerfelt: Kr. 1000 pr. fotgjengerfelt
6. wan!lende rydding fora-n veiskilt:-Kr. 500 pr. forbud og påbudst<ilter, og Kr' 250 for

øvrige veiskilt
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7. TTLBUDSSKJEMA.

7.L Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgende:

NOK eks. mva

7,2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt 2.7.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statístisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift
og vedtikehold av veger i att, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder
ikke første år).

7.4 Opplysningerom underleverandører.

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverand'ører han knytter til seg innehar nødvendige

autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Leverandøren skal på

forespørsel kunne framskaffes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan

framlegges.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum

Totalsum pr. sesong/år eks mva:
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Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse

7.6 Vedlegg til tilbudet.

Listen under er kun ment som en sjekkliste for tilbudsgiver. Innlevert tilbud skal inneholde

vedlegg som spesifisert under kapittel' 4'
Tilbyder krysser av for den dokumentasjon som vedlegges, samt datering dersom dette er

aktuelt.

Følgende vedlego skal vedlegqes anbudet, kfr okt 4.1 obligatoriske krav:

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Firmaattest

Det er ønskelig at føloende vedleqg vedlegges anbudet:

4. Eget følgeskriv/anbudsbrev hvor evt' forbehold er gitt

5. HMS-egen erklæring

6. Dokumenterl egenkaPital

7. Entreprenørens tekniske kvalifikasjoner

8. Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf. Punkt 5. tildelingskriterier
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11. Arsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredíttvurdering.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjelds-
forhandlinger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet

Rambøll



MÂSØY KoMMUNE 25

7.7 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående firma ínformasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.4 Underskrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige
tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er
oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

Leverandørens underskrift og firmastempel
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Måsøy kommune

Torget I
9690 Havøysund

Deres ref.: Vår re f.:

Lasse Danielsen
I)2to:

19.02.2018

Anskaffelsesprotokoll og innstilling, vintervedlikehold

Oppdragsgivers navn og adresse:

Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen

Torget I
9690 Havøysund

Anskaffelsesprosedyren utføres av Måsøy kommune
Protokollfører: Lasse Dani elsen

Beskrivelse av anskaffelsen

Tilbudene
V ed tilbudsfrist den 19.02.2018 kl l2:00 var det kommet inn et tilbud korrekt levert.

Tilbudssummene var som følger:

N¡: Tilbvder Tilbudssum eks. mva

I Jon JoselSen 250 000,-

2

4

Gjennomgang av tilbudene

Vedlegg: KvalifÌkasjonskrav

Måsøy kommune har god erfaring med tilbyder fra tidligere.

Forbehold:

Entr€prenøren ønsker å utføre brøyting frsm til 2021.



ANBEFALING

Med bakgrunn i gjennomgang av innkomne tilbud og utføne evaluering anbefales det at Måsøy kommune
engasjerer entreprenør |on iosefsen til å utføre vintervedlikehold på Rolvsøya-

""r{-
Teknisk sjef
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VINTERVEDLIKEHOLD 2018 . 202I. MÅSØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t8173

Arkiv: Q10 &46

Saksnr.:

6lr8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite

Møtedato

22.03.2018
27.02.2018

Innstilling:
Måsøy kommunestyret vedtar og ikke engasjere ny entreprenør til vintervedlikehold på

Måsøya, etter at nåværende kontrakt går ut 30. april 2018.

Dokumenter:

Innledning:
Måsøy kommune har ingen langtidskontrakt på vintervedlikehold på Måsøya, kontrakten har

vært forlenget fra år til ar.

Saksutredning:

Den økonomiske kostnaden på vintervedlikehold har nesten tredoblet seg på Måsøya siden

2015. Det er blitt en tendens at kostnadene på vintervedlikehold øker dramatisk på øyene, og

for å skape økonomisk forutsigbarhet har Måsøy kommune lyst ut kontrakten. Tendensen med

høye kostnader på tjenestene ser ut til å vedvare så lenge det ikke er konkurranse men

monopol.

Kontraktsperioden som er lyst ut er pä 4 åtr, fra 1 . oktober 2018 til 30. april 2022.

Økonomisk utvikling:

2015 kr. 64.000,- eks. mva

2016117 kr. 105.000,- eks. mva

2017ll8 kr. 160.000,- eks. mva

I forbindelse med utlysning av vintervedlikehold på Måsøya er det kommet inne et tilbud på

kr. 180.000,- eks. mva.

Roden er på ca. 300 meter vei dette gir en meterpris pä ca. kr 530,- u/mva. Med tanke på

beliggenhet kan Måsøya sammenlignes med lngøyader meterpris er på ca. kr 280,- u/mva. På

statens vegdatabank er den kommunale roden på Måsøya merket som privat vei 99829 og

privat vei 99824 (se vedlegg), og i den forbindelse må kommunen ta stilling til om dette er et

kommunalt ansvar.

Side 12 av 31
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Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Ut i fra statens database over veier er det ikke registrert kommunale veier på Måsøya, og

Måsøy kommune har dermed intet ansvar for vintervedlikehold. Med tanke på den

økonomiske situasjonen Måsøy kommune er i, anbefaler Rådmann at man ikke inngår noen ny

avtale om vintervedlikehold på Måsøya.

Vedlegg:

Kunngj øring av konkurranse
}/räsøy a- Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold
Kart rode
Klassifisering av veier på Måsøya
Protokoll/vurdering av tilbud

Havøysund, den I 9.02.201 I

Lill Tordørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Lasse Danielsen/Sign.
Teknisk sjef

Side 13 av 3l



Gjennomgå og sluttføre

Anskaffelsesforskrift en

Alminnelig kunngiøring av konkurranse

Frivillig kunngiøring På Doffin

Del I: Oppdragsgiver

1.1) Navnogadresser

Del II: Kontrakten

ll.1) Anskaffelsens omfang

11.1.1) Tittel

Vintervedlikehold kommunale veger på MåsØya 201'8 - 2022

Referansenu mmer: L8/73

11.1.2) Hoved-CPV'kode

45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3) TYPe kontrakt

Måsøy kommune

94L087 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson: Lasse Danielsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@ masoY.kommune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

lnternettadresse(r):
N ettsted oppd ragsgiver: https://www'masoy.kommu ne'no/

Nettsted KjøPerprofil:

https://kgv.doffin.no/ct m / CompanV /Compa nyl nformation/l ndex/60368

1.3) KommunÍkasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang På:

https://kgv.doffin.no/ctm/Su pplier/Docu ments/F older / 1-597 66

Tilleggsinformasjon finnes På

adressen ovenfor:

Tilbud ellerforespørsel om å delta sendes

til adressen ovenfor



Bygge- og anleggsarbeid

11.1.4) Kortbeskrivelse

Vintervedllkehold kommunâle veger på Måsøya 2Ot8 - 2022

ll.1.5l Estimert totalverdi

Verdiekskl. MVA: 600000.00 NOK

lf.2) Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

H oveda rbeidssted eller sted for gjennomfør¡ng:

Måsøya

11.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veger på Måsøya

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

konku rra nsegru n n laget

11.2.6) Estimertverdi

Vur¿¡ 
"LrLt. 

MVA: 600000.00 NOK

11.2.7) Kontraktens variehet

Varighet i måneder:48

Del III: Kvalifikasi onskrav og kontraktsvilkår

lll.1) Kvalifikasionskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifíkasjonskrav: Se grunnlag

lll.2ì Kontraktsvilkår

X1.2.2) Vilkår knyttet til giennomføring av kontrakten

Se grunnlag

Del IV: Proseciyre

It/. 1-) InforlEasion orn giennomfør'ing a'¡ þ-onk-urransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget

lV.2) Administrativ informasion

lV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: L9.02.2018

Lokaltid: 12:00

1V.2.4) Språk som tilbud eltrer forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: UtMlende informasion



Oppdragsgiver

Måsøy Kommune

02.02.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TILBUDSGRUNNLAG
MASøY KOMMUNE

Måsøy Kommune
¡\yJ¿t¡Ìt lr¿¡irU
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' -vPF'ursvurrr'¡ 1

Oppdragsnavn:

Dokument nr.:
Filnavn:

001

Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold

Revisjon 00 00
Dato 02.o2.20t8

Utarbeidet av Lasse Danielsen

Kontrollert av
Godkjent av
Beskrivelse Tilbudsqrunnlaq

Revisjonsoversikt

Revisjon Dato Revisjonen gjelder
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MÂSøY KOMMUNE

1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale

veger og plasser på MåsøYa 2OLA'2O22 í Måsøy kommune'

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser'

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser' Kriterier for

evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

I.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er MÂSØY KOMMUNE. Måsøy kommune er en kommune i Finnmark med

overkant av 1200 innbyggere. Rambøll Norge AS gjennomfører anskaffelsesprosessen på

vegne av oppdragsgiver.

1.3 Tilbudsforespørselensinnhold

Tilbu har ende innh

L.4 Konkurranseform og gjennomføring

Kon kurransen gjen nomføres som åpen tilbudskon kurranse.

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4 for â kunne delta i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt.

1,5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nØdvendig setter sammen et team som i sum innehar de

nØdvendige kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlig leverandør.

Det må eiableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slik

måte at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjons-

strukturen. Dersom skriftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, kan tilbudet avvises.

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er annonse* pâ doffin.no.

5

INNHOLDKapittel
1 nn elseTil

Alminneliqe reqler for qjennomføring av konkurransen2

3 ektetOrie om

Kvalifikasionskrav4
5 skriterierTild

Kontrakt6
Tilbu a7
Vedl8
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1.7 Distribusjonavtilbudsgrunnlaget

1.7.1 Distribusjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på ooffin for elektronisk nedlasting. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

- PDF fil med tilbudsgrunnlag
- PDF-filer av vedlegg

Eventuell endringer, suppleringer eller avklarínger i tilbudsgrunnlaget vil fortløpende bli
distribueft til påmeldte deltakere på Doffin. hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tilbudsgrunnlag i papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding gjØres elektronísk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet er: 19.O2.2018 kl. 11:OO

Underskrevet tilbud skal være oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir mottatt av
oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i punkt 1.10 innen fristen, samt at ieglene for
kommunikasjon i Forskrift om Offentlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpníng vil finne sted på vårt kontor samme dag som innleveringsfristen kl. 13¡OO
Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å være tilstede under
anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsgivers kontaktperson

Måsøy kommune

Att: Lasse danielsen
Telefon: 904 08 836
Ê-post: lasse@maso,v.kommune.no

All korrespondanse og dialog med oppdragsgíver skal gå via ovennevnte. Skriftlige
hen.,,endelse¡- stilles til kontaktpersonen og merkes med anskaffelsesnavnet. Ved bruk av e-
post skal det bes om bekreftelse på at sendingen er mottatt.

1,1O Innlevering og merking av dokumentasjon
Primært ønskes den elektroniske beskrívelsen med elektronisk underskrevet tílbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utfolt og underskrevet.

Tílbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet=

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til følgende adresser:
Måsøy kornrnune v/teknisk etat
Torget 1
9690 Havøysund
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Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 Oppdragsgiverc forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaffelsesprosessen å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for dette,

Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve framdriften på prosjektet

dersom dette er nødvendig i forhold til øvrige leveranser tilknyttet prosjektet eller av andre

saklige grunner.

1.12 Forbehold i tilbudet til leverandøren

Forbehold av enhver art må være spesifisert Í tilbudsbrevet ellei i et eget vedlegg for å

anses gyldige. prismessig konsekvens skal oppgis. Forbehold som er uklare og ikke lar

seg prise, kan medføre at tilbudet awises'

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring.
Tilbyderne må dertor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold

7
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2. ALMINNELTGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2.L Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens utløp.

2.2 Âpning av tilbud

Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpníng. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen.

2.3 Tilleggsopptysninger / endringer av konkurransegrunntaget

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senest seks dager før tilbudsfristens utløp.

Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer og
endrin$er sendes alle som er påmeldt konkurransen.

Alle forespørsler skal sendes skriftlig per e-post til oppgitt kontaktperson, se punkt 1.9.
Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør skal meddeles alle som
har mottatt konkurransegrunnlaget.

2,4 Tilbakekatlogendring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endr¡nger i innlevert
materiale uten samtykke fra oppdragsgiver.

2.5 Avlysing/ forkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst
tídspunkt i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det
foreligger saklig grunn for dette.

AA Opplysn!ngsp!!kt

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse. ForespØrselen om å få ¿elta i konkurransen avvises. Oppdragsgiver beslutter å avl'r'se kcnku¡'i'ansen

ifølgende tilfeller:

Leverandører kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel
om å få delta er avvist. Anmodningen skal være oppdragsgivers i hende senest 15 dager
etter at avvisningen er mottatt. Oppdragsgíver plikter å svare på denne henvendelsen senest
15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.7 Leverandørens forbehold og reservasjoner

Dersom leverandører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i tilbudet. Leverandører skal i eget vedlegg eller i tilbudsbrevet liste alle
eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp vil ikke bli
akseptert.



MÂSøY KOMMUNE
9

Alle forbehold skal spesifiseres og pris-settes med henvisning til hvílket punkt forbeholdet

gjelder, Henvisning til leverandørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold

dersom disse awiker fra konkurransegrunnlaget og må deffor angis som øvrige forbehold/

avvik.

2.8 Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser ¡ Måsøy kommune'

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til

beskrivelsen i pkt 3'2.1 og kart over rode.

2.9 Awisning av tilbydere

Oppdragsgiver har rett tíl å avvíse de leverandører som íkke oppfyller kvalifikasjonskravene

gitt i konkurransegrunnlaget'

Tilbud som er forkastet returneres ikke til leverandøren.

2.1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan vaere på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk).



10 (2s) MÂsøY KoMMUNE

3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE tvlåsøy kommune
Torget 1

9690 Havøysund

Tlf: 78 42 40 O0

Fax: 78 42 40 OL

E-post: : postmottak@masoy.kommune.no

Prosjektleder: Teknisk sjef Lasse Danielsen
E-post: lass@masov. kommune. no
Tlf: 90 40 BB 36
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosiektets art og omfang

Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger og plasser i Måsøy kommune i henhold til

vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund'

Kontrakten gjelder for 4 âr.

Vegnettet som omfattes består av om lag

11

a

Med vinterdrift menes brøyting og strøing. oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering,

planlegging av virksomheten, dokumentasjon, rapporteríng til byggherren, informasjon til

publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av

vegnettet.

3.2.2 KontraktsPerioden

Kontraktsperioden er 4âr,fra 1' oktober 2018 tíl 30'april2O22'

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig n¡vå tilsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om

eventuelle økonomiske konsekvenser.
Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av

bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller

andre tilsvarende endringer'

3.2.4 Standard og mengdefortegnelse

Drift og vedlikehold på veinettet skal utføres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrívelse som

angitt i vedlegg'

Se kart.

3.2.5 Spesielle forhold

Entreprenøren får íkke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført i

som forutsatt, f.eks. dyrere vínterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold.

Stengning av veger i kortere perioder gír ikke rett til økonomisk kompensasjon'

3.2.6 Pr¡sregulering

prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift

og vedtikehold av veger i alt,Vinterdrift av veger",

Regulering foretas årlig pr 1. oktober (gjelder ikke første år)'
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3.3 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sideentrepriser i det
geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider
¡ området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har
betydning for planlegging og gjennomføring av drifLs- og vedlikeholdsoppgavene í området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøren må påregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører.
Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som
vesentlige.

3.4 Kvalitetssikring og internkontroll

Det er krav om at strøsand og evt. andre varer som skal brukes skal være CE-dokumenteft.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem som oppfyller relevante krav iht.
NS-ISO 9000-9004, ved gjennomføring av oppdraget.

Entreprenøren skal utarbeíde plan for kvalitetssikring gjennom egenkontroll. Denne fremlegges
for byggherren og skal godkjennes av denne før arbeidene igangsettes. Planen skal omfatte
kontroll av alle arbeider med test av funksjoner. Kontrollen utføres av entreprenør og kopi av
skjema sendes kommunens representant som skal varsles om at kontroll vil bli utført.

Entreprenøren skal ha innført et internkontrollsystem iht. "Forskrift om internkontroll", som ble
fastsatt ved kgl. Res. 6. Desember 1996, Entreprenørens internkontrollhåndbok skal fremlegges
oppd ragsgiver ved kontra ktsin ngåelse.

3.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Iht. "Forckrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø p3 bygge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskriften følge:s, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomførin gen av prosjektet.

Byggherren utpeker SHA-koordínator ínnenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktstart lager
byggherren en SHA-plan fo:' pl'csjektet. Denne planen ei- utgangspunkt fai- pi'osjektets SHA-plan
í gjennomføringsfasen.

Entreprenøren skal være SHA-koordínator i gjennomføringsfas_en, kfr g 14 andre ledd r

forskriftene.

3.6 Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandøren skal følge og etterleve alle relevante lover og forskrifter
for gjennomføring av avtalen.

3.7 Krav til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal sør'ge for at tílsatte ! egen organisasjon og tilsatte hos e.yentuelle
underleverandører ikke har dådigere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler,
regulatív eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Alle avtaler som entreprenøren ínngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde liknende bestemmelser.
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har Uåsøy kommune rett til å
holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen av

tilbakeholdt belØp, skal svare til ca 2 x innsparingen til arbeidsgiveren.

Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten gjelder også underleverandører/-entreprenører.

3.8 Språk

All sk¡ftlig korrespondanse/dokumentasjon skal gjennomføres på norsk. Videre forutsettes det at

ledelse, og ansatte i verneorganisasjonen snakker godt norsk.
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4 KVALIFTKASJONSKRAV
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Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandør er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforplíktelsene.
Leverandørens kvallfikasjoner vil bli vurder ut fra innlevert dokumentasjon. Manglende
dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger skal/kan medføre at leverandøren blir avvist, jf.
FOA 5 11-10.

4,L Obligatoriske krav

Det stilles samme dokumentasjonskrav til leverandøren og underfeverandør nâr det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4.1 (pkt. 4.1.1 - 4.1.2).

4.1.1 Skatte- og merverdiavgiftsattester.

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht.
Forskrift om oftentlige anskaffelser, $ 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etableft.

Skatteattestene skal følge som vedlegg til tilbudet. Skatteattester skal ikke være eldre enn 6
måneder regnet fra denne frist.

4.1,2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling.

Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak, og som dokumentasjon på dette skal
det som del av tilbudet vedlegges gjeldende fírmaattest utstedt fra Brønnøysund registeret.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

4.2 Øvrigekvalifikasionskrav

Pi'osjektets omfang og kornpieksitet kreve¡- at ciei stiíies k¡-av tii enti'eprenøi'en utover cje

obligatoriske krav angitt i punkt 4.1.

Dokumentasjonskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgíVer forbeholder seg

retten til å diskvalifisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av manglende eller
utilfredsstillende besvarelse og dokumentasjon. Ved vurderingen av om disse kriteriene er
oppfylt, vil oppdragsgivers frie skjØnn bli lagt til grunn.

4.2.1 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Det kreves at Leverandøren har god soliditet/ og som dokumentasjon på dette bør fremlegges:
. Foretakets innleverte årsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre relevante

dokumenter som gir tilsvarende informasjon.
¡ Kredittvurdering/rating for siste regnskapsår

Ved mangelfull dokumentasjon av økonomiskfinansielle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating for vurdering om kravet er
tilfredsstilt.

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kredittverdig het bli vektlagt.
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4.2.2 Leverandørens tekniske kvalifikasjoner.

Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende eller lignende oppdrag'

Det skal redegjøres for tilsvarende eller lignende oppdrag de siste tre år. Det skal oppgis navn på

oppdragsgivei, beskrivelse av oppdraget omfang og verdi, tidspunkt, samt referanser hos

ob'pOraõrõ¡uer med navn, tlf. nr, e-poãt. Oppdragsg¡ver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for minst to slike oppdrag.

Leverandøren skal legge ved beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med

relevans for utførelsen av denne kontrakten. Opplysninger om biler og maskiner som ønskes

benyttet til arbeidene skal oppgis i vedlegg 8.2 eller et tilsvarende dokument.

Maskiner og utstyr skal være sertifisert/godkjent og i forskriftsmessig stand' Et eventuelt bytte

av bil/maskin i løpet av kontraktsperioden skal godkjennes av tqåsøy kommune' Maskinene må

ikke være større enn at de kan benyttes innenfor de steder som skal vedlikeholdes, tilpasset

oppdraget. Alle innleide biler og maskiner skal være utrustet med varsellykt av godkjent type.

4.2,3 HMS- egenerklæring.

Leverandører som skal utføre arbeid i Norge skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller,

eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, de i Norge lovbestemte krav mht. helse, miljø

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8.3 eller tilsvarende skjema'

4.2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oppdragsgiver
egenerklæring på at entreprãnøren ikke har dådígerè lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger

aí gjeldende Iandsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted

og iiLe. Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle
uñderentrepreiøre, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten.

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg til tilbudet'
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5. TTLDELTNGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespørselen og med den framdrift som er
beskrevet.

Med basis i dette vil kontrakten bli tildelt det totalt sett mest Økonomisk fordelaktige tilbudet for
oppdragsgiver.

I dette vil følgende kriterier legges til grunn:

1 Totalkostnad, kontrollregnet anbudssum in klusive prissatte forbehold.
Alternative poster og poster som ikke er ført. ül sum, er med i
evalueringen.

Laveste anbyder vil bli gitt like mange poeng som vektingsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten.
Dobbel pris gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poengf som prisdifferansen fra laveste tilsier

60o/o

2

Det vil bli gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl. kompletterende vinterarbeider og
omdisponeríng av ressurser.

. Overvåkíng og tolkning av værprognoser, overvåking av vegforhold.
¡ Beslutning om tiltak, tídspunkt, utkalling og varsling.
. Tiltak under ekstraordinære værforhold

Kvalitet og service (Leveringsevne)

For kriteriet kvalitet og service vurderes leverandørens dokumentasjon,
for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre arbeidene.
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

4Oo/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser:

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A'

PKT23,4 REGTIITAIGSÁRBETD

Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlíg før

arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overtor trafikantene' vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

Kontrakten skal sikre efiektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene

som settes av til gjennomføring av kontrakten'

Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte'

Dersom Entreprenøren på grunn av sykdom eller andre gyldige årsaker ikke er i stand til å utføre

arbeidet, varsles kommunen omgående. Det er Entreprenørens ansvar å skafte vikar.

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utføre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke har vært í stand til å oppfylle avtalen.

6.3 Kontraktsperioden
Kontraktsperioden er 4 âr, fra 1. oktober 2018 til 30. april 2022.

Først sesong anses som et prøveår. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders

varsel, men fra entreprenørens side ikke mellom 1. juli og 1. februar. Fra kommunens side kan

kontrakten sies opp med 14. dagers varsel dersom tilbyder forsømmer sitt arbeide eller på andre

måter misligholder kontrakten.

6.4 Krav til utførelse av drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal

fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet.

Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet.

Tomkjøring til og fra roden inngår'
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Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, komBetanse og
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurser.

6.5 Pensonell

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer
som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeídet, Telefonliste/vaktliste må leveres til
byggherren og skal holdes oppdatert. (oppdateres uten ubegrunnet opphold)

6.6 Styring og administrasjon

Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring
og administrasjon sammen med byggherren.

Det planlegges følgende møtestruktur:
. Oppstartmøte
r Byggemøter etter behov
. Evalueringsmøte hver vår

Det skal føres referat fra alle møter. Med míndre noe annet avtales, skal byggherrenføre referat
fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte
med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på

møter.

Befa ringer/skadereg istreringe r:
Entreprenøren skal innkalle til befaring før oppdraget iverksettes. Kostnader for skader på

installasjoner som ikke er påpekt og dokumenterl til kommunen før oppdraget igangsettes etter
kontraktinngåelse kan bli påføft entreprenøren. Ved hver brøytesesongslutt skal entreprenøren
innkalle til befaring for gjennomgang av brøyteroden. Det skal g¡s 14. dagers varsel slik at
kommunen kan varsle 3. person. Kostnader med slik befaring må tas hensyn til i tilbudêt.

Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6.7 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom ciet oppstår avvik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser.

6 fl V¡¡- aa l¿limrrlrlrvt ¡rr.r..sssrs

Entreprenøren må selv sørge for rut¡ner for å hente informasjon om utvikling og forventede
endringer i vær.

6.9 Informasjon

Byggherren vil informere om generelle kontraktsvilkår for oppdraget, via nettside og eget
servicekontor til innbyggerne i kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å ¡nformere om spesielle kontraktsvílkår ínnenfor egen rode og for
tiisirekkeiig varsling og inibrmasjon om praktisk uLføreise.
Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.
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6, 1O Ekstraordinære værforhold

Dersom ekstraordinære vær|orhold midleftidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til

standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal.være så lite og kortvarig

som mulig.
Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære

værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører. Inntil kontraktskravene

igjen kan oppnås, skal entreprenørens ínnsats være det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig,
Ekstraordinære væforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag.

6.11 Prisregulering

Justering av kontraktssum som følge av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v, foretas

på,grunnlag av Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold

av veger i att,Vinterdrift av vegef'. Basis for utregning av prisstigning er indeks pr' 3. kvartal det

året kontrakten inngås.

pri'sregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigníng som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal

hvert år i kontraktsperioden. Første prisstigning er 3 kvartal i år 2 av kontrakten'

Vedendringavbrøytearealetmedmerenn */-5o/okanavtalenreguleresprismessig.Eventuelle
endringer st<al godt<¡ennes og dokumenteres skriftlig'

Blir partene ikke enig om prisspørsmål ved regulering av prísene blir avtalen å anse som oppsagt

fra det tidspunkt prisspørsmålet er tatt opp.

Det presiseres at en prisjustering som følge av ovennevnte er entreprenørens ansvar å

følge opp.

6,12 Priser og prisnivå

I tilbudets príser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ekslusive mva.

Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert'
prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert

til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader

tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll'
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer

i trafíkkvolum.

6,13 Sandstrø¡ng

Sandstrøing inkluderer også k¡øp, transport og lagring av strøsand tilsatt "veisalt", evt'

oppvarmet strøsand.

Kostnadene for ínnkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad levert kai uten

påslag. Det forutseties at priser for sand er konkurransedyktig markedspris. Strøing inngår i

tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs' at så vel veier,

som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv. skal være strØdd og framkommelig.
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i like store beløp uavhengig av sesongens varíghet.
Faktureringsgrunnlag skal være mottatt den 30. i hver måned, fra oktober t.o.m. mars for gjeldende
brøytesesong. For sent mottatt faktureringsgrunnlag blir utbetalt påløpende måned. Det
presiseres at tílbyder plikter å foreta brøyting fra første snøfall om høsten til siste snøfall
påfølgende vår. Faktura skal merkes med <<rode kommunale veier Havøysund>>, det skal også
merkes med nummerert delfaktura 1- 6
Faktura sendes:

Yåsøy kommune
V/fakturamottak
Torget I
9690 Havøysund

E-post: faktura@masoy. kommune, no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsÍnngåelse
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

plåsøy kommune har krav om å kunne motta og levere fakturaer elektronisk i EHF. Dette er
faktura i et strukturert standardformat som oveføres elektronisk fra selger til kjøper. For det
offentlige er Elektronisk Handelsformat (EHF) standard. Innholdet iformatet dekker
regnskapslovens/bokføringslovens krav. Dette er et XLM-format som inneholder både
obligatoriske felt som må fyttes inn for å oppfylle norsk regnskapsplikt og anbefalte felt som
bruker vil ha stor nytte av. For mer informasjon se vedlegg for EHF fakturering og
http : //www. a nskaffel ser. no/e-ha n d ellfa ktu ra.
Leveransen av elektronisk fakturaer skal skje på den av l¿åsøy kommunes tíl enhver tíd valgte
kommunikasjonsmetode. Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader leveranse av
elektronisk faktura måtte medføre for leverandøren.

6.15

Fritaket for merverdiavgift på offentlíg vei, gang- og sykkelveier er opphevet. Dette betyr at all
brøyting (veÍ, gang- og sykkeiveier, parkeringsplasser, skoier og barnehager, parkeringsareaier
og interne gang- og sykkelveier v/skoler og barnehager) skal inkludere merverdiavgift.

Skader på vegobjekter

Medfører utføreisen av kontraktsarbeídet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelíge erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på
vegobjekter pâtøf av andre.
Medfører utførelsen skader på prívate eiendommer (hekk, gjeider og lígnende) samt bygninger,
blir dette en sak mellom entreprenøren og gjeldende privatperson.
Skader på entreprenørensbrøyteutstyr som forårsakes av dådig standard på kommunale anlegg
(f.eks høye kumlokk, hull i vegen), dekkes ikke av byggherren. Entreprenøren må på forhånd
gjøre seg kjent med vegstandarden¡ og ta hensyn til dette.
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6.16 Trekk i oppgjsr

Trekk i oppgjøret blir gjennomført i henhold til påviste avvik. Påvist avvik vil etter varsel fra

byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon, føre til trekk i oppgjøret'

Byggherren innkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for

å bestemme størrelsen På trekk'
Ved hendelser og awik vil det bli ilagt følgende trekk í oppgjøret:

1. Ved for sen utrykking: Kr. 2000 pr. omräde pr' dag
2. Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr' dag

3. Brøyunô ikke ¡ nennõld til standarden: xi. zooo pr' område
4. t'tangleñde frisiktrydding i vegkryss: Kr. 1000 pr' veikryss
5. Uan!lende frisiktrydding ved fotgjengerfelt: Kr. 100.0 pr. fotgjen.g.erfelt

6. Uan!tenàe ryddiné fora-n veiskiltl-Kr. 500 pr. forbud og påbudskilter, og Kr. 250 for

øvrige veiskilt
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7 TILBUDSSK¡EMA.

7.I Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tílbys utførelse leveransen ift følgende:

NOK eks. mva

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt 2.7.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Eyggekostnadsindeks for vegantegg. Drift
og vedlikehold av veger ialt, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1, oktober (gjelder
ikke første år).

7,4 Opplysningerom underleverandører.

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverandører han knytter til seg innehar nødvend¡ge
autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Leverandøren skal på

forespørsel kunne framskaffes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tílfredsstillende dokumentasjon ikke kan
framlegges.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum

Totalsum pr. sesong/år eks mva;
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Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil blí stilt gjennom

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse

7.6 Vedlegg til tilbudet.

Listen under er kun ment som en sjekkliste for tilbudsgiver. Innlevert tilbud skal inneholde

vedlegg som spesifised under kapittel. 4.

Tilbyder krysser av for den dokumentasjon som vedlegges, samt datering dersom dette er

aktuelt.

Følgende vedlegg-skal vedlegges anbudet, kfr Dkt 4.1 obligator¡ske krav:

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Firmaattest

Det er ønskelig at følgende vedlegg vedleoges anbudet:

4. Eget følgeskriv/anbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt

5. HMS-egen erklæring

6. Dokumentert egenkaPital
I

7. Entreprenørens tekniske kvalifikasjoner

8. Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf. Punkt 5. tildelingskriterier
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-10-Eyt-earnarbeidSavjalep.-*+r"ø +-,-?--.r.*

11. Årsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredittvurdering.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjelds-
forhandlinger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet
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7.7 Opplysninger om tilbYder.

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.4 Underskrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige

tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er

oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

Leverandørens underskrift og firmastempel
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Måsøy kommune

Torget I

9690 Havøysund

Dcres ref.: Vår ref.: Dato:

Lasse Danielsen 19.02.2018

Anskaffelsesprotokoll og innstitling, vintervedlikehold på Måsøya 2018 - 2022

Oppdragsgivers navn og adresse:

Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen

Torget I

9690 Havøysund

Anskaffelsesprosedyren utføres av Måsøy kommune

Protokollfører: Lasse Danielsen

Beskrivelse av anskaffelsen
Vintervedlikehold på Måsøya.

Tilbudene
V ed tilbudsfrist den 19.02.2018 kl 12:00 var det kommet inn et tilbud konekt levert.

Tilbudssummene var som følger:

Nr: Tilbyder Tilbudssum eks. mva

I Polar Fishing AS 180.000,-

2
3

4

Evaluering.

Roden er på ca. 300 meter vei dette gir en meterpris på ca. kr 530, - u/mva. Det er ingen

forsøke å iyse ut på nytt da det er kun en aktør på Måsøya som ønsker å levere inn tilbud

Måsøy kommune er i den situasjonen at man må inngå en kostbar kontrakt hvis man skal

giennomføre vintervedlikehold på Måsøya'

hensikt å
på roden.

ANBEFALING

Med bakgrunn i glennomgang av innkomne tilbud og utføle evaluering anbefales det at Måsøy kommune

engasjerer Polar fishing As ril å utføre vinlervedlikehold på Måsøya 2018 - 2022-
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PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
r6lt43

Arkiv: Q13

Saksnr.:
47116

851r6
r6l17
t8n7
7lr8

Utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.06.2016
08.12.2016
25.04.2017
11.05.2017
27.02.2018

Innstilling:
Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Strandgata Øst, Ørabal<ken og Storvannsveien til
orientering.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2016 sak 47116

Behandling:
Repr. Georg Mathisen (AP) hadde fremmet følgende interpellasjon:

Ordfører!
Kommunestyret vedtok i sitt møte2l. april å investere i utbedring av

Storvannsveien. Samtidig ble det vedtatt å legge nytt vann- og avløp i samme

vei for kf 1 370 000. På direkte spørsmål og anmodning om at dette ble lagt ut

på anbud, svarte ordfører at det allerede var antatt entreprenør. Noe somforbauset flere av

kommunestyrets representanter. Man har brakt i erfaring at

det er samme entreprenør som har anbudet i Strandgata som skal utføre disse

arbeidene.

Kan ordfører redegjøre for bakgrunnen for dette og hvilke opsjoner som låi

anbudet for Strandgata?

Kan ordfører videre redegjøre for når kontrakt med denne entreprenøren ble

inngått og om det da lå inne vann og avløp i Storvannsveien i denne avtalen?

I henhold til Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter til denne skal arbeider

over 500 000 kr ut på anbud gjennom Doffin. Har disse arbeidene vært utlyst

på Doffin?

Jeg regner med at arbeidet er prosjektert? Har prosjekteringsarbeidet vært ut
på anbud gjennom Doffin?

Så til sist ordfører,hvem har undertegnet kontraktene? Har ordfører gjort dette eller medvirket

til kontraktsinngåelse? I tilfelle har ordfører fått vurdert sin

egen habilitet?
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Ordførerens svar på interpellasjonen:
1. Det er riktig at det er samme entreprenør som har anbudet i Strandgata og som skal

utføre arbeidet på Søndregata og Storvannsveien.

2. Dette handler ikke om opsjoner men en regulering i kontrakten etter Norsk Standard

8406 - forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, hvor det fremgår at <byggherren

kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringen.

3. Da kontrakten - sammen med Vegvesenet for Strandgata ble inngått - lå det ikke inne

noen form for avtaler om vann/avløp i Søndregt/Storvannsveien. Dette ble først gjort

etter befaring s¿Ìmmen med konsulent sommeren 2015. Da var det snakk om ny asfalt,

men etter befaringen ble det på det sterkeste anbefalt at vi burde fornye varn/avIøp

samtidig, fordi anlegget nå var så gammelt at risikoen for å måtte grave i den nye

asfalten var stor.

4. Disse arbeidene har ikke værtlagtut på Doffin da dette som nevnt er giort etter NS

8406.

5. Prosjekteringsarbeidet er ikke lagt ut på Doffin dabeløpet ligger under terskelverdi på

kr. 100.000 for direkte anskaffelse.

6. Ordfører har - som kommunens juridiske ansvarlige - underskrevet kontrakten 16juli
2015. Dette så jeg da på som en ren formalitet, men ser i ettertid at jeg nok burde ha

overlatt dette til varaordfører, uten at dette ville hatt noen reell betydning for

kontrakten. (Jeg nevner samtidig atvaraordfører var bortreist på det aktuelle

tidspunktet. ) Ordfører har for øvrig ikke deltatt i kontraktsforhandlingene og har

derfor ikke påvirket resultatet på noe vis.

Ordfører har, både overfor forrige og nåværende formannskap, vurdert sin habilitet i
forhold til valgt entreprenør på grunn av familiært forhold, og derfor meldt seg inhabil

i dette forholdet. Dette burde vært kjent for Georg Mathisen som sitter som fast

medlem i formannskapet og som senest ble informert om dette i formannskapsmøtet7

juni i år.

Forvaltningslovens f6 - andre ledd sierfølgende;

Likeså er han ugild når andre særegne þrholdforeligger som er egnet til å svekke tilliten til

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgiørelsen i saken kan innebære særlig

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det

skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Etter interpellasjon fremmet repr. Georg Mathisen forslag til vedtak:

Forslaget inneholdt 3 punkt.
Det ble votert over punktene om de skulle behandles i kommunestyret:

Pkt. 1 - Falt
Pkt. 2 -Falt
Pkt.3-Enst.vedtatt
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Pkt. 3 - hadde følgende forslag:
Saken oversendes fulkesmannen og kontrollutvalget for vurdering av prosessen i sin helhet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 08.12.2016 sak 85/16

Behandling:

Vedtak:
Redegiørelse v/ rådmannen om kommunens saksprosess i forbindelse med utbedring av

Storvannsveien og anlegg av nytt vann og avløp i samme vei.

<Kontrollutvalget er av rådmannen blitt orientert om saksprosessen i forbindelse med utbedring av

Storvannsveien og anlegg av nytt vann og avløp i samme vei.
Kontrollutvalget er kjent med at saken er til behandling i KOFA og vil avvente denne behandling før
kontrollutvalget eventuelt behandler dette forhold.

Kontrollutvalget ble også orientert om at vann og avløp i Storvannsveien lå som opsjon i forbindelse

med arbeidet i Strandgata. Kontrakten med entreprenør i den forbindelse ble undertegnet av ordfører.

Ordfører har i ettertid erklært seg inhabil i saken.

Kontrollutvalget retter sterk kritikk for at ordfører ikke avklarte sin habilitet i forkant av

kontraktsinngåelse og ber om at kommunen som organisasjon i ettertid alltid giør en vurdering av

habilitet i saker av denne karakter.>

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 16117

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.05.2017 sak l8ll7

Behandling

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Enst. vedtatt
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Dokumenter:
DOK I

DOK I

DOK U

DOKI

DOK I

DOK I

DOK I

DOKU

DOK I

DOK U

DOK U

DOK I
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DOK U
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DOK I
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DOKI

DOK I

16/t43-16 02.02.2016RAD/DRU/LDAQ13
OVERFLATE VANN STRANDGATEN I48
t6/143-16 02.02.20t6RAD/DRU/LDAQ13
KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
t6/143-16 22.06.2016R4D/FSK/LISQl3
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 16,06.16

16/143-t6 02.02.20I6R4D/DRU/LDAQl3
BYGGEMØTE I-7
t6/143-16 08.04.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
E-PoST FRA oRDFØRER TIL FYLKESKoMMUNEN ANGÅENDE VEGSTANDAR PÅ STRANDGATA,

l6lt43-16 05.01.2017RAD/FSK/ORDQl3
SV: HALLVIKAHAVØYSUND
16,L43-t6 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
ENDRINGSMELDING 1-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
t61143-r6 10.01.2017RAD/DRU/LDAQl3
HALLVIKA I HAVØYSIJND
16t143-16 04.05.2016RAD/DRU/LDAQ13
FV 889 - HAVØYSUND
t6/143-r6 06.09.2016 RAD/FSK/ORD Ql3
KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSUND SENTRUM
t6/t43-16 31.05.2016RAD/DRU/LDAQl3
ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA.STRANDGATA HAVØYSUND
t6/143-16 2í.10.2016R4D/DRU/LDAQ13
VS: DOKUMENT 2016/0148-2 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE SENDT FRA

KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
t6lt43-r6 08.11.2016RAD/DRU/LDAQl3
SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÅSØY KOMMUNE
l6/t43-16 26.08.2016RAD/DRU/LDAQl3
ANSKATFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE, I9.O8.2O16.DOC

t6/143-16 21.04.20t6RAD/DRU/LDAQ13
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMLTNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
161143-16 08.03.2016RAD/DRU/LDAQl3
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA,
t6/t43-16 15.05.201'lRAD/FSK/LISQl3
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA FIAVØYSUND

161143-16 16.12.2016 RAD/FSK/LIS Ql3
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016

16n43-16 14.06.2016 RAD/FSK/ORD Ql3
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET I6.06. 16

16t143-16 24.02.2016RAD/DRU/LDAQl3
ENDRINGSMELDING 4
t6/143-16 27.04.2017RAD/FSK/LISQl3
MELDING OM POLITISK VEDTAK. PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSLTND

161143-16 I5.06.2016R4D/FSK/ORDQl3
SVAR PÄ. TNTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS MØTE I6.JUNI 2016

t6^43-16 22.07.2016RAD/DRU/LDAQ13
VEDR. MELDING OM VEDTAK - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYREMØTE
16t143-16 17.l1.2016RAD/DRU/LDAQl3
BYGGEMØTE 8 - 15

t6lt43-16 06.12.2016R4D/FSK/LILQ13
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK I 5/20 I 6

16/143-16 21.12.2016RAD/DRU/LDAQ13
ORIENTERING - RØR OG KUMMER SOM ER LAGRET VED STORVANNET
t6n43-16 2I.|2.20|6RAD/DRU/LDAQl3
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA-NETT STORVA}INSVEIEN
161143-16 18.11.2016RAD/DRU/LDAQl3
STRANDGATA HAVØYSUND
16/143-16 21.12.2016RAD/DRU/LDAQl3
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNSVEIEN
t6/143-16 l8.l1.2016RAD/DRU/LDAQl3
KONSULENTTJENESTER EM 6-7
t6/t43-r6 21.12.20t7RAD/DRU/LDAQ13
OVERTAKELSESPROTOKOLL . ØRABAKKEN, SØNDREGATE OG STORVANNSVEIEN
t6/t43-16 11.0s.2016RAD/DRU/LDAQl3
BYGGEMØTE NR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG FOR M.A,SØY KOMMUNE
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Innledning

Saksutredning:

Prosjektet Strandgata Øst fikk lånefinansiering gjennom kommunestyret i sak 42114, hvor

lånesummen på kr 6 250 000,00 ble vedtatt for full finansiering av prosjektet.

Gj ennom sak I 8/ 1 7 fikk kommunestyret presentert prosj ektregnskapet for Strandg ata Øst og

Ørabakken, og det ble vedtatt å endre lånerammen til StrandgataØst med kr I 164 511,78 til
fordel for Ørabakken.

Prosjekt Ørabal<kenble i budsjettprosessen vurdert til å ha behov for en lånefinansiering på kr
800 000,00 gjennom kommunestyret i sak 96i 15. Det ble gjort endring i vurderingen av

lånefinansieringen i sak27116 hvor lånebeløpet på kr 1 400 000,00 ble vedtatt.

Strandgata Øst
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opprinnelig Justert

Utgifter
Investeringsutgifter 6 250 000,00 5 085 428,22 5 247 065,42 t6t 637,20

P r o s i e ktp e s i fikk finans i er ing
Øremerket lån 6 250 000,00 5 085 428,22 5 033 120,22 -52 308,00

Annan gener ell lìnans ier ing 2I3 945,20 213 945,20

Sum finansiering 6 250 000,00 5 085 428,22 5 247 065,42 161637,20

Udekket/udisponert

Ørabakken
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opprinneliq Justert

Utsifter
Investeringsutgifter 800 000,00 2 564 571,78 1 491 308,00 -1073 263,78

P r o s i e ktp e s ifikk lìnans i er ing
Øremerket lån 800 000,00 2 564 571,78 r 439 000,00 -l I25 571,78

Annan generell finøns ier ing
Sum finansiering 800 000,00 2 564 571,78 I 439 000,00 -1125 571,,78

Udekket/udisponert 52 308,00 52 308,00
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Prosjekt Storvannsveien ble i budsjettprosessen vurdert til å ha behov for en lånefinansiering

pâl<r 4 000 000,00 gjennom kommunestyret i sak 96115. Prosjektet ble justert fra å gielde

asfaltering til vei, vann og avløp.

Her vises prosjektene i en samlet oversikt.

Etatssjefens/rådmannens vurdering ¡osså personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den 19. februar 2018

Lill Torbjørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Ingrid Majala/Sign
Økonomisjef

Storvannsveien
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Onprinnelie Justert

Utsifter
Investeringsutgifter 5 000 000,00 5 000 000,00 6 499 802,24 1499 802,24

P r o s i e ktp e s ilìkk linans ier ing
Øremerket lån 4 000 000,00 4 000 000,00 5 254 645,49 1 254 645,49

Annan generell finansiering I 000 000,00 1 000 000,00 445 560,33 -554 439,67

Sum fînansiering 5 000 000,00 5 000 000,00 5 700 205,82 700 205,82

Udekket/udisponert 799 596,42 799 596,42

Samlet
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opprinnelig Justert

Utsifter
Investeringsutgifter 12 650 000,00 t2 650 000,00 13 238 175,66 588 175,66

P r o s i e ktp e s ifìkk finans i er ing
Øremerket lån I1 650 000,00 I r 650 000,00 I1 726 765,72 76 765,72

Annan generell finansiering . I 000 000,00 1 000 000,00 659 505,53 -340 494,47

Sum finansiering 12 650 000000 t2 650 000,00 t2 386 271,24 -263 728,76

Udekket/udisponert 85t 904,42 851904,42

Side 19 av 31



Sak 8/18

PROSJEKTREGNSKAP . HJA,LMSØYVEIEN OG RACHVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
161996

Arkiv: Q14

Saksnr.:
18IT7
201r7
t2ll7
8/1 8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.04.2017
tl.05.2017
07.tt.2017
27.02.2018

Innstilling:
Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Hjelmsøyveien og Rachveien til orientering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak l8ll7

Behandling:

Vedtak:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette prosjekt Renovering av vei ogVAO -

Hj elmsøyveier/Raschveien
2. Total kostnadsramme for prosjektet kr. 6.875.000,- ink. mva

3. Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån kr. 5.500.000,- til full finansiering av

prosjektet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.05.2017 sak 20117

Behandling:
Repr. Åge Flaten (SP) erklærer seg innhabil i sqk 20/17 ds han har vært med på å gi pris på
prosjektet.
Jfr. Forvaltningslovens $ 6, 2. ledd. Hanþrlater setet under behandling av denne saken.

Vedtak:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette prosjekt Renovering av vei og VAO -

Hj elmsøyveien/Raschveien
2. Total kostnadsramme for prosjetet kr. 6.875.000,- ink' mva
3. Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån kr. 5.500.000,- til full finansiering av

prosjektet.

Enst. vedtatt
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Behandling/vedtak i Teknisk komite den 07.11.2017 sak l2ll7

Behandling:

Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Når kommunen foretar store investeringer er det viktig at arbeidene blir utført på en fagmessig

måte og i tråd med kontrakt, lover og forskrifter. For å sikre at kommunen får det produktet en

bestiller må det i hele byggeperioden følges opp av kompetent personell, enten fra
kommunens egen organisasjon eller med kjøp av slike tjenester.

Kontroll på byggeplass skal normalt foretas I - 2 ganger pr uke, og ved hver kontroll skal det

skrives rapport. I rapporten skal teknisk utførelse, fremdrift og entreprenørens SHA rutiner

kommenteres. Avik skal rapporteres og følges opp.

Byggemøter skal avholdes hver 14. dag, hvor en går giennom arbeidene på byggeplass,

fremdriften, endringer med tillegg og fradrag, HMS - uønskede hendelser osv.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag til innstilling fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. Vedtatt

Vedtak:
Når kommunen foretar store investeringer er det viktig at arbeidene blir utført på en fagmessig

måte og i tråd med kontrakt, lover og forskrifter. For å sikre at kommunen får det produktet en

bestiller må det i hele byggeperioden følges opp av kompetent personell, enten fra
kommunens egeg organisasjon eller med kjøp av slike tjenester.

Kontroll på byggeplass skal normalt foretas | - 2 ganger pr uke, og ved hver kontroll skal det

skrives rapport. I rapporten skal teknisk utførelse, fremdrift og entreprenørens SHA rutiner

kommenteres. Avik skal rapporteres og følges opp.

Byggemøter skal avholdes hver 14. dag, hvor en går gjennom arbeidene på byggeplass,

fremdriften, endringer med tillegg og fradrag, HMS - uønskede hendelser osv.

Enst. vedtatt

Dokumenter:
t6/996-16 27.01.2017RAD/DRU/LDAQ14
INNSIKT I TILBUDSAVGJØRELSE OVERSENDT ARNE ENSIO NORCONSULT
r6/996-t6 19.04.2017RAD/DRU/LDAQl4
STATUSRAPPORT I 9.04.20 I 7

t6t996-t6 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTTNING TIL ØVRIGE TILBYDERE PÅ PROSJEKT VEI OG VAO
HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
16/996-16 07.06.2017RAD/DRU/LDAQl4
USIGNERT KONTRAKT HJELMSØYVEGEN VA
r6t996-t6 16.03.2017RAD/DRU/LDAQ14
RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN - KONNKURRANSEGRUNNLAG

DOKI

DOK I

DOK U

DOK I

DOK I
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DOK I
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16/996-16 09.06.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
KLAGE - MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING BYGGELEDELSE PROSJEKT HJELMSØYVEIEN OG

RASCHVEIEN
t6/996-16 09.06.2017 RAD/DRU/LDA Q14
EM3
r6/996-t6 03.01.2017RAD/DRU/LDAQ14
TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV VEI, VANN, AYLØP OG OVERVANN - HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN

t61996-r6 03.0r.2017RAD/DRU/LDAQ14
TTLBUD pÅ pRos¡ErtpRING Av vEI oc vA ANLEcG I HAVØYSUND
16/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
TILBUDSPROTOKOLL/GJENNOMGANG AV KVALIFIKASJONSKRAV OG VEDTAK
16/996-16 28.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
TILBAKEMELDING TIL LEVERANDØRENE VEDRØRENDE TILBUDSAVGJØRELSE
t6/996-16 28.122016 RAD/DRU/LDA Ql4
TILBUD FRA NoECoNSULT PRoSJEKTERING AV VEI oG VA-NETT I HAVØYSLTND - BEKREFTELSE PÄ AT
TILBUDET ER SENDT I POST
161996-16 15.05.201'Ì RAD/FSK/LIS Ql4
MELDING OM POLITISK VEDTAK. RENOVERING AV VAO. HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN
16t996-16 16.05.20t7RAD/DRU/LDAQ14
ANSKATFELSESPROTOKOLL OG INNSTILLING VA OG BYGGELEDELSE
16/996-16 16.05.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
MEDDELELSE TILDELINGS BESLUTTNING BYGGELEDELSE PROSJEKT VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN OG

RASCHVEIEN
16/996-16 19.05.2017RAD/DRU/LDAQl4
ANSKAFFELSESPROTOKOLL OG INNSTILLING, VA RASCHVEIEN OG HJELMSØWEIEN
16t996-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MULTICONSULT. TILBUD pÅ pRos¡pTTERING AV VEI OG VAO-NETT I HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN

161996-16 2r.t2.20l6RAD/DRU/LDAQ14
BEKREFTELSE RAMBØLL - TILBUD P,Ä. KONSULENTTJENESTER TIL PROSJEKTERING VAO OG VEI

HJELMSØYVEIEN
16/996-t6 21.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
FRA SWECO. BEKREFTELSE TILBUD "PROSJEKTERING AV VEI OG VA-NETT HAVØYSTJND"

t6/996-16 21.12.2016RAD/DRU/LDAQ14
BEKREGTELSE RAMBØLL - TILBUD PROSJEKTERING VEI OG VA HAVØYSUND
t6/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUDSAVGJØRELSE PROSJEKTERING AV HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN
t61996-r6 23.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
MOTTATT TILBUD22.12.16 - PROSJEKTERING VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
16t996-16 23.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
MOTTATT TILBUD S}VECO. PROSJEKTERING VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
161996-16 23.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MOTTATT TILBUD RANLBØLL22.12,16 - PROSJEKTERING VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
161996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTTNING TIL VALGT TILBYDER P.Ä, PNOS;tTT VEI OG VAO
HJELMSØYVEIEN
16/996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING FRA MÄSØY KOMMLTNE TIL ØVRIGE ENTREPRENØRER

16/996-t6 18.05.2017RAD/DRU/LDAQ14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING FOR VALGT ENTREPRENØR PROSJEKT HJELMSØYVEIEN OG

RASCHVEIEN
t61996-16 19.05.2017RAD/DRU/LDAQ14
VA HJELMSØYVEGEN BL - VURDERING AV TILDELINGSKRITERIENE
16/996-16 19.05.2017RAD/DRU/LDAQl4
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING BYGGELEDELSE PROSJEKT HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN

t6/996-16 06.03.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
EMI- KOSTNADSESTIMAT
16t996-16 31.03.2017RAD/DRU/LDAQ14
KONKURRANSEGRUNNLAG . UTLYSNING BYGGELEDER HJELMSØYVN/RASCHVEIEN
16t996-16 31.03.2017RAD/DRU/LDAQ14
FULLMAKT FRA TILTAKSHAVER TIL SwECo Ä, UNDERSKRIVE DOKUMENTER I BYGGESAK VA-NETT
HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
r6t996-t6 27.04.2017RAD/FSK/LISQ14
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN

16/996-16 24.10.2017 RAD/DRU/LDA Q14
SANERING AV VA - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN
16/996-16 13.11.2017RAD/SERV/IMAQl4
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPFØLGING AV BYGGEKONTRAKTER
t6/996-16 09.03.2017R4D/DRU/LDAQl4
STATUSRAPPORT. FORSLAG TIL FRAMDRIFTSPLAN - VEI/VAO - HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
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Innledning:

Saksutredning:

Gjennomføringen av prosjektene Hjelmsøyveien og Rachveien ble vedtatt av kommunestyret i
sak 80/16 årsbudsjett 2017 ogøkonomiplan2}IT-2}20 for Måsøy kommune.

Etatssjefens/rådmannens vurdering [også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

Havøysund, den 19. februar 2018

Lill Torbjørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Ingrid Majala/Sign.
Økonomisjef

Hjelmsøyveien
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opnrinnelis Justert

Utsifter
Investeringsutgifter 4 200 000,00 4 200 000,00 4 438 405,7 238 405,37

P r o s i ehp e s ifìkk finans i er ing
Øremerket lån 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00

Annan generell finønsiering 25 381,45 25 381,45

Sum fïnansiering 4 200 000,00 4200 000,00 4 225 381,45 25 381,45

Udekket/udisponert 213 023,92 213 023,92

Rachveien
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opprinnelig Justert

Utsifter
Investeringsutgifter 670 000,00 670 000,00 670 000,00

P r o s i e ktp e s ifìkk fìnans i e r íng
Øremerket lån 67(t 000,00 670 000,00 670 000,00

Annan generell lìnønsiering
Sum finansiering 670 000,00 670 000,00 670 000,00

Udekket/udisponert

Hjelmsøyveien og Rachveien
Kostnadsrammer

Regnskap Awik
Opprinnelig Justert

Utsifter
Investerinssutgifter 4 87A 000,00 4 870 000,00 5108 405,37 238 405,37

P r o s i e kt p e s ifi kk lìnans i er ing
Øremerket lån 4 870 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00

Annan senerell fìnans ier ing 25 381,45 25 381,45

Sum fTnansiering 4 870 000,00 4 870 000,00 4 895 381,45 25 381,45

Udekketiudisponert 213 023,92 2t3 023,92
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AVTALE BRANNVERNSAMARBEID

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
17184

Arkiv: I|l474 &,10

Saksnr.:
55117

13lt7
48117

60117

9lt8

Utvalg
Kommunestyret
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.10.2017
07.1t.2017
2r.11.2017
07.12.2017
27.02.2018

Innstilling:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering.

Dokumenter:
DOK I

DOK U

DOK U

DOK I

17/84-t7 30.0t.2017 RAD/DRU/SKR M'.74 &.r0
Hammerfest kommune/Måsøy kommune
AVTALE BRANNVERNSAMARBEID MELLOM MASØY OG HAMMERFEST KOMMUNE
17184-17 12.12.2017 RAD/FSK/LIS i|l74 &.10

Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FELLES BRANN OG REDNINGSORDNING
t7/84-t7 23.112017 RAD/FSK/LIS lll'74 &.10

Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK. AVTALE BRANNVERNSAMARBEID DOK I 1'I/84-17

25.10.2017 RAD/FSK/LIL |í{74 &.10

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest brann- og redningstjeneste
FORPROSJEKT FOR FELLES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

17184-t7 25.10.2017 RAD/FSK/LIL M74 &.10

Brannsjefen
BESLUTNINGSGRUNNLAG
17184-17 13.11.2017 RAD/SERV/IMAM74 &.10

Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVTALE BRANNVERNSAMARBEID DOK U 17184-17

31.10.2017 RAD/FSK/LrS M74 &.10

Teknisk sjef / Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKT - INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN

DOK U

Innledning:

I forbindelse med ny dimensjoneringsforskrift, og at Måsøy kommune en periode kjøpte
brannsjef tjenesten i fra Hammerfest kommune, ønsket kommunestyre ä sette sammen en

arbeidsgruppe. Arbeidsgruppas mandat var å se på framtidig organiseringsform for Måsøy

kommunes brann- og redningsordning. Arbeidsgruppa har jobbet med saken og fattet en

beslutning.

Saksutredning:

26. oktober behandlet Måsøy kommunestyre sak: 17155 felles brann og redningsordning.
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Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede

fremtidige organisasjonsformer for en felles brann - og redningstjeneste.

Måsøy kommunestyrets vedtak:

<Kommunestyret sender saken tilbake hvor saken høre.lr hjemme. Kommunestyret ber teknisk

komite å danne en bred gruppe som ser på framtidig organiseringsform for Måsøy kommune

sin framtidige brann- og redningstjeneste. Gruppen skal være representert av både tillitsvalgte
innen Brann, politikere og kompetanse personer innenfor området. Teknisk komite innstiller
tit FSK, og KST for videre behandling. Kommunestyret ber også om at det lages en uttalelse

fra Måsøy kommune i forbindelse med høringsrunde i forbindelse med forslag til nye

forskrifter innen brann, og redningstjenesten. Høringsuttalelse behandles først i teknisk

komite før denoversendes videre til formannskapet for videre behandling>

Enst. Vedtatt

07 .I I .20 17 Behandlet teknisk komite sak 13 I 17 : Avtale brannvernsamarbeid

Rådmannens innstilling:

Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal

dermed være med på prosessen videre, i utredning av felles brann og redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede

fremtidige organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Teknisk komite vedtak

Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal

dermed være med på prosessen videre, i utredning av felles brann og redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede

fremtidige organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Arbeidsgruppen består av:

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsvalgt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Enst. Vedtatt
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I I .12.2017 Behandlet formannskapet sak 48 I 17 : Avtale brannvernsamarbeid

Rådmannens innstilling:

Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal

dermed være med på prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og

redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede

fremtidige organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Arbeidsgruppen består av:

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsvalgt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)
Behandling:

Fellesforslag fra formannskapet :

Teknisk komite byttes ut med kommunestyret.
Avsnitt 2 - strykes

Formannskapets vedtak: "

Kommunestyret vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal

dermed være med på prosessen videre, i utredning av felles brann og redningsordning.

Arbeidsgruppen består av :

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsval gt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Enst. Vedtatt

29.1I.2017 ble det avholdt konstituerende møte, arbeidsgruppe felles brann og

redningsordning

I henhold til kommunestyrets vedtak sak: 17155 felles brann og redningsordning er gruppa

konstituert, og vil jobbe med å se på organiseringsform for Måsøy kommune sin framtidige

brann- og redningstj eneste.
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18.01.2018 holdt arbeidsgruppa Felles brann- og redningsordning møte for âdrøfte følgende

saker:

1. Uttalelse i forbindelse med høringsrunde.

Vedtak: Gruppa avslutter arbeidet til nytt forslag til dimensjoneringsforskrift foreligger.

2. Se på muligheten for å ta feiertjenesten tilbake til Måsøy kommune.

Vedtak: Kommer tilbake til saken.

3. Videre arbeid.

Vedtak: Gruppa legger ned arbeidet til ny forskrift foreligger.

4. Orientere kommunestyret.

Vedtak: Teknisk sj ef orienterer kommunestyret.

5. Brannsjef

Vedtak: Arbeidsgruppa ønsker at rådmann ser på muligheten for og rekrutere brannsjef
innenfor egen stab.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 21.02. 1 8

Lill Torbj ørg Leirbakken/Sign
Rådmann

Lasse Danielsen/Sign
Teknisk sjef
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RENOVERING AV TAK. POLARHALLEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
1 8/5

Arkiv:234

Saksnr
80lt

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.02.2018
13.03.2018
22.03.20t8

I

Innstilling:
1. Måsøy kommunestyret vedtar å igangsette renovering av Polarhalltaket med en total

kostnadsramme kr. 3.700.000,- ink. mva, med forbehold om at søknad om tilskudd blir
innvilget.

2. Måsøy kommunestyre vedtar følgende finansieringsplan:

Lån (Måsøy kommune) kr. 2.500.000,- ink. mva

Sum eks.mva
Mva

kr.2.775.000,-
kr. 925.000.-

3. Måsøy kommune vedtar å ta opp lån kr. 1.875.000,- til finansiering av prosjektet.

Dokumenter:
DOKU 18/5-18 04.01.2018RAD/DRU/LDA234

Fredrik Vikse
SVAR - SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL FORHÄNDSGODKJENNING AV
POLARHALLEN
18/5-18 18.01.2018RAD/OPPV/FRV234
Finnmark frlkeskommune
PRIORITERT LISTE OVER SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2OI8
l8/5-18 08.01.2018RAD/DRU/LDA234
Fredrik Vikse
VEDLEGG TIL FINANSIERINGSPLAN

DOK U

DOK U

Innledning:

Polarhallen er en viktig arena for frsisk aktivitet og idrett i Havøysund, denne aktiviteten er et

viktig bidrag til befolkningen i Måsøy kommune. Tilbudet som Polarhallen dekker er

populært
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blant befolkning, og er med på å skape helse og bolyst i kommunen. Polarhallen brukes også

av Havøysund skole og til kulturelle tilstelninger.

Polarhallen ble ferdigstilt i 1983 og taket er nå i dårlig forfatning.

Saksutredning:

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 07 .12.2017 å avsette kr. 1 .500.000,- til renovering av utvendig tak på

eksisterende idrettsanlegg Polarhallen i Havøysund.

Polarhallen er bygd i 1983. Det er ikke gjort noe med utvendig tak siden hallen ble bygd, og

taket har en forventet levetid på 30 år. Taket er i dårlig forfatning og det trenger vann inn i
anlegget ved spesielle værforhold.

Beskrivelse
Renovering av utvendig tak på Polarhallen i Måsøy kommune. Renoveringen av taket
innebærer ingen endringer av tekniske løsninger, taket blir fiemet og bygd opp igjen slik det er
i dag.

Prosjektet vil bli kunngjort på Doffin iløpet av februar, med byggestart vår 2018 og

ferdigstillelsesdato høst 201 8.

Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag utarbeidet av ekstern konsulent Rambøll AS:

Riving og deponi avgift. (prisoverslag T. Johansen Drift AS) Kr.906.250,-
Gjenoppbygging arbeid. (prisoverslag T. Johansen Drift AS) Kr. 981.250,-
Stilas leie. (prisoverslag T. Johansen Drift AS) Kr.23I.250,-
Adm., kost, losji, transporter entreprenør. (prisoverslag T. Johansen Drift Kr. 612.500,-
Materiell. (T. Johansen Drift AS) Kr. 750.000,-
Beslag, takrenner, festemidler etc. Kr. 125.000,-
Rådsivnins Rambøll Kr. 87.500.-

Tofale kosfnarler ink mva Kr ? 69? 750 -

Total kostnad pr. m/2takkr. 1678.98,- ink. mva.

Maksimalt tilskudd til prosjektet vil være l13 av samlede, tilskudds-berettigede kostnader
inntil kr. | 231250,-.
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Kr.2.462.500,-Lan (Måsøy kommune)
Til skudd lTinnemidler) Kr.1.23 1250-

Tnfnle kosfnader ink mva Kr ? 69? 750 -

Søknad om tippemidler
Måsøy kommune har søkt om tippemidler til finansiering av Polarhalltaket, og i vedlegg til
finansieringsplan ble det gitt en garanti i søknaden til Finnmark fulkeskommune for awiket
mellom avsatte midler og kostnadskalkyle.

Det presiseres at søknaden om tippemidler pr. dags dato 20.02.2018 ikke er innvilget. Hvis
søknaden ikke blir innvilget vil Måsøy kommune ikke kunne gjennomføre prosjektet som

planlagt. Måsøy kommune har da følgende alternativer for å gjennomføre prosjektet:

Utsette prosjektet til 2019

Forskuttere og gjennomfløre prosjektet, for så å søke tippemidler i2019

a

o

o

FINANSIERINGSPLAN POLARHALLEN (ANLEGGSNUMMER 17832) Vår ref.
18/5/10s

Kommunestyret vedtok07.l2.20I7 kr.l 500 000,- r.r/mva til renovering av Polarhall taket.

Måsøy kommunen innhentet tilbud på renovering etter at kommunestyrevedtak ble fattet, og

kostnadene til renovering av Polarhalltaket viser seg å være større enn avsatte midler.

Midlene til kostnadsgapet vil bli finansiert med lån.

Måsøy kommune har ikke noen oppdatert prioriterings liste over idrettsanlegg, og for å få
sendt inn søknad om tippemidler innen frist ble følgende prioriteringer gjort administrativt av

kultur:

Prioritert liste over søknad om spillemidler 2018. Vår ref. 18151270

Prioritert liste:

1. BMX bane
2. Renovering tak Polarhallen

En oppdatert plan for idrett og fusisk aktivitet vil bli politisk behandla i 2018.
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2I.02.2018 SVAR - SØKNAD TILSKUDD RENOVERING AV POLARHALLTAKET
Søknaden godkjennes under forutsetning av at anlegget er del av vedtatt kommunal plan som

vedtas 22.mars 2018.

Konstruksjon
I forbindelse med undersøkelse av konstruksjonen av taket i polarhallen er man bekymret for
at det kan være skader på tro. Taktro er den delen av et tak som blir lagt som kledning over

den bærende konstruksjonen av spener. Det danner derved et underlag for taktekking.
Antakelsen til dette kommer av at takkonstruksjonen er tett og har ikke noen form for lufting.

Erfaringsmessig forårsaker dette kondens og råteskader. Man må derfor tahøyde for at dette

kan medføre ekstra kostnader. Det er vanskelig å si noe om omfanget, men det vil vise seg når

man tar av taket.

Vurderingen er gjort av fagkyndig på bygnings konstruksjon.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:
Vedlegg til finansieringsplan
Prioritert liste over søknad om spillemidler 2018
Tegninger/ konstruksj on

Havøysund, den 20.02.20 I 8

Lill Torbj ørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Lasse Danielsen/Sign
Teknisk sjef
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v MÅSØY KOMMI-]NE

Sektor for drift og utbygging

Fredrik Vikse
Torget 1

9690 HAVØYSUND

Havøysund,08.01 .2018

vår reti,

18/5/105

søksbehøndler
RAD/DRU/LDA

díre kte tel elo n/t e kfø ks
90408836/

deres ref.

e-postadresse

arkivkode
234il

FINANSIERINGSPLAN POLARHALLEN (ANLEGGSNUMMER I7 832)

Kommunestyret vedtok 07.12.2017 kr. I 500 000,- t/mva til renovering av Polarhall taket.

Måsøy kommunen innhentet tilbud på renovering etter at kommunestyrevedtak ble fattet,

kostnadene til renovering av Polarhalltaket ble kr. 587 500,- over avsatte midler.

Midlene til kostnadsgapet vil bli finansiert med ubudne investeringsfond eller laneopptak

Feil! Fant ikke referansekilden.

Med hilsen

Lasse Danielsen
Leder for drift og utbygging

Kopi til

Måsøy kommune
Torget 1

9690 HAVØYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00
Telefaks sentralbord: 78 42 40 0l
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro

Org. nr.

49s5.05.000s0

94r 087 957



MÅSØY KOMMUNE

Oppvekstsektor

Finnmark fflkeskommune
Kultur- og idrettsavd.

9815 VADSØ

Havøysund, 18.01.2018

vår rel
18t51270

arkívkode deres ref.
234il

saksbehøndler
RAD/OPPV/FRV

d¡rckt e te I elo n/t e I eÍa k s
t78424001

e-postadresse

Prioritert liste over søknad om sp¡llemidler 2018.

Måsøy kommune har vedtatt prioritering av årets søknader om tilskudd til anlegg for idrett og

frsisk aktivitet. Alle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og ffsisk aktivitet er

elektronisk overført til fflkeskommunen i saksbehandlingssystemet for spillemiddelsøknader.

Måsøy kommune bekrefter med dette at søknadene er behandlet i henhold til
Kulturdepartementets gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

aktivitet. Derigjennompåúar Måsøy kommune seg de forpliktelser som framgfu av

bestemmelsene.

En oppdatert plan for idrett og ffsisk aktivitet vil bli politisk behandla i 2018.

Prioritert liste
1. BMX bane
2. Renovering tak Polarhallen

Med hilsen

Lill Thorbjørg Leirbakken

Rådmann Måsøy kommune

Måsøy kommune
Torget I
9690 HAVØYSUND

Telefon sentralbord: 7842 4000
Telefaks sentralbord: 78 42 40 0l
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro

Org. nr.

49ss.05.00050

94t 087 957
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Bildet vßer montering av Karasjok ldrettshdl

Et flelaibelt

som ficrglkner

og reústrer
byggetiden

a

Moelven sfålelement er prefabrikerte tak-
og veggelernenter fo¡ alle tlæer bySg
med lreiye lcav til isolasjon, lydabsorb
sjon og bræntr¡¡gghet

Detaliene er gjernomtenkt på forhånd
og de får en ferdig løsnihg.
Det fo¡eriklèr prosjekteringen

Elementene,er lette å montere. Ilygget
kan h¡kkes rasl¡t wrde,r vekslende vær-
forhold- De kan planlegEe med støne
sikkerhet og minske byggetiden.

Prcifirksjo¡re¡r av Moeþen Stålelement fcegår i et eget
fabrjld<anlegg på Biri i Gjøvik Kommune.
Det er satset þå det mest arraîserte produksjonsutstyr
som markedet kantilby.
Ðette setter osÉ i stand til å kurure tilby:
a støt¡e leveranser
r kort leveringdtid
. jevn laralitet
¡ konkurr¿nsedyktige prise¡

3



Slik er IVÏoelven Stålelement
bygget opp:

ENFNÖTSPARTNG

Varmeisolering og lettlìet.
Byggefe¡sÏ¡iftenes kap. 54 satter stenge l(rav til
uformingm av tak- og veggkorstruksjone¡ med si}fe
På god energiøkonomi.
Bruk av store, prefabrikerte bygmingselementer, med
stor isolasjorsty¡akElse og god tetthet' grir et teRnisk
grunn¡ag fø eneúgisparing' Uavhengig av klimatiske
forhold kan tak og veggeÌ produseres under betyg-
gende konûoll,

trúcelver¡ StåIelement i stendardutûdelse har følgende
beregrede K-verdiet:

- takelerneril 0,23 llll/mz oC

* veggelement 0,35 \,V/m2 'C

Med de stadig stigende energipriser er isolasjonsver-
dien helt avgjørende for en bygnings totaJø.konomi.

BR.6NNKLA.SSE
Ãvhengig av bla. innvendig kledningnmateriate kan det
opp¡rås braruiklasse
- Ã 10, R 30 oq,q 60

For spesielle veggkonsruksjoner ken det produseres
elementer med branrùlasse opp til .E 120.

EG:EM¡EKT
,ltvhengig av krav til spermvidde, bætreevne og mate-
rialvalg vil egenve!<ten være ùa 038- 0,50 kN/m'z.

BIREE\/NE 
.

Elementene kan dimerujoneres fo¡ nyttelast opptil
3,5kN/m2.

.AIffSIISKE DÃTÃ,
De alustiske krav kan tilpasses ved valg av innvendigt
kledning.
Diagnammet vise¡ ca, lydabsorbsjonskoeüisienter for en
30 mm akustisk trerdlsementplate montert som him-
Iingçlate på Moelven StåIelement.

Þrsgip¡iru utviLlhg i Norg€
lg?0-l9?8
h Dr. knh 6¡€U. MV.{- hùqiilrcrunir
!¡i¡ Da lilor lFissdlè r. I ol€k¡. MVå - Nìl6Nô

I¡tdåbsù5i@skæüdffi fo! &
30tMå¡Núek k6d¡ffiplde
rcM 6@ h¡nliN!¡tara

TRÃNSPORT
Moeþen Stålelement er palC<et og
emballe¡t for t¡a¡rsport med bil, båt
eller jembane. Elemenþakkene
kan mellomlagrres på byggeplass
uten ekstsa tildekdng.

Moelven Sålelement kan u6øres i llere varianter. Sten-
dard bredde er 2,4 m, og lengdene bø¡ forai¡nsvis til-
passes hele moduler på @ <rn. Eleme¡rtene har et bæ-
rende skjeiett av tynnplateprofiler, dimersjonert i hen-
hold til sperurvidde og belâstninger.
Eksempel på takelement regnet innenf¡a

r Treullseme¡rE¡late, 30 mm
r Plasfolie 0,2 mm
¡ Mine¡alull 250mm
r lbktso, sponplate 12 mm
r Papp
¡ Sløyfer/lekter fo¡ stålplatetekking^
Ilimlingsmateriale kan velgles ùitt ut bra branntekniske,
ala$liske og estetiske kav.
Utvendig teLking ov€r takEo kan velges fritt ut fra tak-
fall og andre kav.

4

Eksempel på veggelement r€gmet innenira:
r Pernit 12 mm
r Plasfolie 0,2 mm
r Mineralull 150 m¡n
. lteñberplate 12 mm,

aÊfalt, vindtett
r Utlektins for panel, stålplater o.l,

turvendig kledningsrnateriale kan
velges fritt ut fta bramteleiske,
alustiske og estetiske krav.

Utvendig kledning ba vindtetting,
velges fritt etter ø¡ske.

$

t..*tu--.r-
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1

MoelvenstáJelement gir tette tak etterhvert

som elementene àelses Piå Plass
Bygget kan JuÈkes raskt'

ffiEEEE-
O Elementene heises på plass med kran'

O Élementene festes til bêerekonntnrksjonene rned

slcuer, bolter e.l.

O Elementskjøter tettês med tetteiist, skum oçt laftevatt'

SkjøtePaPP legges over skiøt'

O Takettekkes til slutt med ståIplater, papp eller annen

tekking, som monteres på byEgeplass'

I Etementene kan ogiså leveres med PVC-duk pålagn i
- fútil*. S$øtene i duken sveises på byggeplass'

o

Moelven SÉlelement monteres enkett på alle typer bæ-

iãt i*rL"it*t i timtre, betons os stål'

lvloelven StåÌelement lereres direkte fra fabrikl< med

eller uten montasie'
Ëñä ìat *à"t*ii',ssanvisning kan elementene lett

monteres av byggets enueprenør'

il ä;"üs *É erfa¡en montasjeveileder til dis¡rosi'

sjon,

^;. i:.,: ";)
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GÃVLÃV$'UnIING
tak mot oppstild(ende vegg

i. TÀßEI,EMENT
2. Tettebånd
3. Tettelist
4. Irafte\ätt/skum
5. Sarnafil/papp
6, Toppbeslagt
?. VËGGEI,EMENT
8. Fesadekledninq

Svilt
Fotlist innven¿lig
I.aftevatt/skum
Tettelist
Tettelist
Lafferr¿tt/skum
Klemlist

ilTøNE
langsgående eleme¡rtskjøt

1. TÀI{EIEMEIiITER
2. Skiøteplate himlingr
3. Isolasion
4, Difr¡sionsspene omlegg fra takelement
6. Klerdist/plate mot difit¡sio¡ssperre
6. lêl<tet skrues til element
?, Taktro skjøteplate
8. Sa¡naÍil/papp m/oÍilegg

1. TÄÍ5I¡EMENT
Virikelbeslaq
Skjøteplate.himling
Dilhrsjonssperre
nemüst
Isolasjon
Ibppbeslag
Sløyfe¡ i skjøt

9. Lekter
10. Stålplater

2,

3.
4,

6.
!.
8.

o
o

o
6

GESIMS MED II'N¡ENDIG
TAI(RENNE

I. TÄTEIEMËNT
2. VEGG:EI¡EI\4ENT
3. Tettelist

Diffr¡sjonssperre
Illemlist

o
5.
6.
7.
8.
9.

t0.
ll.

tsolasjon
Skþtepapp
Taktro skjøteplate
SkjøtÊpapp
Dryppbeslagl
Talsenne

\IECC MCIf SVILL/GOw
SNMT ETEMEÌiIfSKTøT VEGG
I,ÃNGSGÅENDE

I. Gru¡mmurspaPp

o
(D

o

o

Utlel<ting
Fasadeplater

2.
3.

o1.
oå:

t.
8.
L

10.
o

o
@ I.TÃTELEMENT

2. VEGGEI¡EMENT
3. Tettebånd
4. D'rfiusjorsspere
5. Klenlister
6. Isolasjon
7. SkiøtePaPP
8. IoeÍi¡istet

o

GÃVL¡A\ISLUfNING MED
TÃKIJTSTIßK

o
o
o
@

I

6
o

o

PÃA.åPET MED RENNE OG

l. TAKEL'EMENT lvf/NEDIøP 6. SarnafiVpapp
2. VEGGËI;EMENT ?. Toppbeslag
3. Tett€bånd 8. Uoekting
4. Laftevatt/skum 9. FasadêPiater
5. FâIopÞbYSSinS

I, TAXEI,EMENT
2. Tett€bånd
3. Tetteliet
4. Skum¿efteqatt
5. SkiøtePaPP
6. Klemlist/SløYfer
7. I¿ekter
8. StåIPlater

o U0ekting
Fasadeplater
Beslagt
Kãnt/toppbeÊlag

9.
10.
It.
lz.

I
I

ì

i

i

,ø o



Hvordan
prosje}:terc
med
ill[oelven
Stålelement?

H\fia slags

rnateriale må vi ha
ficr å utarbeiide
kompleu dlbud?

I.ICCEME EL'EMEI{TER Etrementene kan leveres med vinduer, dører,
Porter osv. etter kundens ønske.

VEGG

Det total¡økonrcmiske beste altematiL.l' oppnås hvis
bygget prosjekteres med tarike på lrruk av
Moelven SÉlelement.
P¡oduksjonteknisk er det viktig å ¡Â flêst mulig
like elementer.
Ved å plarùeçtge innenfor et modulsystem vil en
kume oppnå gode telmiske og økrinomiske løs-
ninger.

r Talçta¡- og lasadetegninger
med bygmingens utvendige mål

r c/c bærekorstrutr<sjon
r Type bærekonskuksjon
r Snitt bæ¡ekonstruksjon
¡ Gavltegming
r c/c søyler gavl
r Takvi¡ikel
r Byggets geografiske beliggenhet

STÅE¡IDE EIEMET TER

UTSTYROGKOffi
Ivloelven Stålelemenl ha¡ en ta¡dard bredde på 2,4 m.
økonomisk sett vil det so¡n legel være gru$dgst å vel-
ge sørst mulig spennviddo. Elemeilere dimensjoneres
i henhold til spennvidde oq belâstnhg (maï spen¡l
vidde ca; 7 m).

GÃ]¡IJVSC6

Utsty¡ oS komponenter som
gþr taket til et komplett system
leveres av ogs.
Vinduer, dører, overlys, taksluk
osv. montereg i fabrilik.

TÃ](PI].ãN BsekoËtr,

H

I

I

-\

c/c søyler

,F'

10
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undertakUTTãO pårull
¡ Til bruk under lcopal Decra takpanner,

takstein, profilefte plater o.l.r Lett å håndtere og legge selv for én mann. Sterkt og sikkert mot gjennomtråkking.. Enkelt å tilpasse rundt pipe ö.1.

A/S Heldhammer Brug
Divisjon BVgg
Postboks 2422 - Solli, Oslo 2

r lngen blafring ivind.. Angripes ikke av mugg og råte.
o Lav vekt: 0,6 kg/mz.r Stamme av polypropylen belagt med

asfalt.
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lcopal undertak UT 120 er et selvbærende underlak til
bruk undef lcopal Decra takpanner, iakstein, profilerte
takplater i stäl og atum¡nium o.l.
UT 120 erstatter bordtak og brukes i takkonstruksjoner
med luttet (kaldt) tak. Det montores enkelt av én mann.
Takstolene må være vindavstivet før UT 120 legges.
At lcopal undertak UT 1 20 er et kvalit.etsprodukt med
stor grad av s¡kkerhet, understrêkes re.v at det er god-
kjenl av Arbetarskyddsstyrelsen og typegodkient av
Statens Planverk i Sverige.

Montering
lcopal undertak UT 120 monteres parallelt med tak-
foten. Leggingen starler nedenfra. lvl,Þntefìngen skjer
enklest ved å:skjære til hver lengde nede på bakken.
Lengdene l(appes minlmum 250-300 mm lengre enn
taket.
Før monlering av undertaket begynner, bør takrenner
væfe montert.

Takfot

Møne
lcopal UT

Opploring
min- 50 mm

¡,4ønekam Deretler plasseres røret og en gummimans¡ett tres over
og ned t¡l undertaket. Som en ekËtrã sikring kan det
brukes lcopal asfaltlim mellom gpmmimansjelten og
undertaket. Deretter monteres etekst¡a stykks av
lcopal UT 120 undertak på sidenê og over røret. Soil-rør
o.l. skal forankres mellom takstolene, som vist på
tegningen.

Sp¡kres

Lekt
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Sløyfe

Vlndski

Spelre

."'
,ro/ Ventilert møne brukes der utlufting over isolasjonen

ikke kan skje gjennom ventiler i gavl. Undertakel av-
sluttes ca. 50 mm fra mønekam slik al man får en venti-
lasjonsåpning, som vist på tegningen.

f.eks.
VX 600

UT 120
SpeÍe

( t
120

L€kter
Avslulning på gavl g.iøres ved å føre undenaket helt ut
tì1, og opp langs v¡ndskien, slik tegningen viser.

Stifting
Ved bruk av lcopal undertak UT 120 anbefaler vi at det
monteres sløyfer. Sløylenê kappes til ì lengder på
1 000 mm og monleres etter at første lengde er spent
ut. Undertaket kan også monters uten sløyfer. Det
brukes da pappslift 28125 og senteravstand 80 mm.

Lekter
Etter at sløfene på første bane er montert festes
lektene. Størrelse og dimmensjon på disse er avhengig
av tekkematerialet (Decra takpanner, plater o.l elter
leverandørens anvisning€r). Nestê banelengds rulles
enklest ut på lektene og skyveS opp på plass.

Der det er kaldt lott og lakventilasjon skjer gjen0om
ventiler i gavl, strekkes undertaket over mønet og
st¡ftes på den andre siden av mønekam.

( f Gjennomføringer Gradrenne

Pipe
Det lages en ulveksling rundt pippn og undertaket føres
minimum 150 mm opp langs pipdn på alle sider. For
tetting i hjørner brukes lcopal asfaltl¡m.
Pipebeslag monteres ¡følge leverandørens anvisninger.

Bordtakbeslag f.eks.
lcopal BT 3- 15

Spere

Gladreône

Spikerslag for

Sløyle
bnrd UT 120

Undertaket festes m¡dt på banen i den ene gavlen, og
rulles deretler ut paral¡elt med takfol, og festes ¡ den
andre gavlen. Det skal være tilstrekkelig slakk til at
nedhenget nrellom takstolene èr ca. 30 mm.
Langsgående kant skal henge utenfor takstolene og
ned ¡ lakrennen. Undertaket strammes for å få jevnt fall
og st¡ftes fra forsiden og inn i forkantlrordet.

Overlapp
lcopal undertak UT 120 kan brukes på
Overlapp skal være 200 mm på lakfall
27o - 150 mm på takfafl over'27o.

Ëkstra bane
av UT 120

tak ned til 14o.
mellÐm 14" og

el. plal€ som
forsenkes

lcopal undertak UT 120 legges n€dover langs renner!
Det øvr¡ge undertak føres inntil oQ avsluttes i grad-
rennens bunn.

Gradrenner er et utsatt område pâ taket. Det anbefales
at denne forsterkes med bord, finérplaler e,l. fra grad-
rcnnens bunn og minst 250 mm ut på hver side. Over-
kant skal flukte med overkant av sperre. En lengde

( Soil-rør og andre rørg.iennomføringer monters ved å
lags et kryss-snitt i undertaket der røret skal monteres.

Sperre



(

{

r Sterk og sikker mot
gjennomtråkking

. Rimeligere enn undertaksplater
r Økonomisk ibruk

- lite svinn, små omlegg
- enkel legging

. Lãv vekt: 0,6 kg/mz, 1 rull =
39,6 m2.

" lngen blafring ivind
. Angripes ikke av mugg og råte
¡ Godkjent av Arbetarskyds-

styrelsen og godkjent hos
Statens Planverk i Sverige

r Stamme av polypropylen belagt
med asfalt
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A/S Eeldhammer Brug
Divísjon Bygg
Postboks 2422 - Solli, Oslo 2
Telefon 02/56 78 90
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