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1: TILBUDSINNBYDELSE. KUNNGJØRING AV KONKURRANSE OM BYGGEOG ANLEGGSOPPDRAG
Åseral kommune innbyr til tilbud på totalentreprise på utvidelse av vannbehandlingsanlegget
på Bortelid med et filter i prosesslinje nummer 2.
Prosjektets hovedspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon i tilbudsfasen skal være på norsk.
Kontrakten skal opprettes på norsk. All nødvendig dokumentasjon i forbindelse med
anleggsarbeidenes utførelse og ferdigstillelse skal være på/oversettes til norsk. Eventuelle
kostnader i forbindelse med bruk av norsk som språk i prosjektet skal være inkludert i
tilbudet.
Konkurransen er offentliggjort i Doffin den 22.06.2018, kfr. D2.2.1. Den gjennomføres som
prosedyre «Åpen tilbudskonkurranse» med forhandling med alle tilbyderne i følge Lov om
offentlige anskaffelser samt Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), kfr. B1.
Tilbudsdokumentet er lagt ut på www.aseral.kommune.no sin hjemmeside. Det kan ved
behov bli supplert med tilleggsdokumenter fram til 20.07.2018.
Kvalifikasjonskrav framgår av pkt. 5.
Tilbudsbefaring kan avtales med Kjell Ljosland på telefon 415 15 700.
Tilbudet med vedlegg skal innleveres til Sørvestkonsult AS, Hyllebakken 17, 4622 Kristiansand
innbundet og lagt i lukket konvolutt merket: «Tilbud – Bortelid vannbehandlingsanlegg Utvidelse». En elektronisk kopi av de samme dokumentene skal medleveres.
Tilbudsfristen utløper torsdag 02.08.2018 kl. 1200.
Tilbudsåpning finner sted hos Sørvestkonsult AS samme dag kl.1300. Bare representanter fra
byggherren kan være tilstede på åpningen.
Forhandlinger vil foregå på rådhuset i Åseral tirsdag 07. 08.2018.
Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud for byggherren basert på:






Pris – 50 %
Oppgaveforståelse, prosess- og utforming – 25 %
Installasjonenes forventede driftssikkerhet, kvalitet og teknisk verdi – 10 %
Beskrivelse av hvordan overvåking, styring og innlegging av nytt flytskjema med all
driftsinformasjon i toppsystemet er tenkt løst – 10 %
Beskrivelse og gjennomføring av funksjonsgaranti – 5 %

Det skal leveres tilbud på hele ombyggingen fra vann inn til vann ut av anlegget inklusive alle
nødvendige ombygginger for alle fag. Alle forbehold om avvik fra dette skal nøye
beskrives.
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Eventuelle opsjoner inngår i totalprisen ved tildeling.
Tilbyder er ansvarlig for at byggherren får tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å vurdere det
avgitte tilbudet. Ved manglende dokumentasjon kan tilbudet bli avvist.
Alle forbehold skal være priset.

2: ORIENTERING OM PROSJEKTET
Byggeplassen ligger på Bortelid, nordøst i Åseral kommune. Det er vei fram til byggeplassen.
Det eksisterende vannbehandlingsanlegget skal være i drift under ombyggingen. Lengde på
utkoplingsperioder under ombyggingen skal oppgis.
Det eksisterende anlegget er levert av Nordic Water Products AB i 2006. Det er dimensjonert
og bygget med 2 prosesslinjer hver på 40 m3/t, se vedlagt flytskjema D2.2.3. Det er imidlertid
bare montert et DynaSand kontinuerlig filter. Nå ønsker kommunen at filter nummer 2 skal
monteres og settes i drift.
Taket på det eksisterende bygget må demonteres og heises av før innløfting og montering av
nytt filter med supplerende utstyr. Kommunen vil selv dekke kostnadene for demontering,
avløfting, påløfting og montering av taket ved ekstra leie for kranbilen som den utførende
nytter for montering av filteret med supplerende utstyr.
Til info har kommunen rammeavtale med Tratec Norcon AS om levering og drift av
toppsystem for overvåking av VA-anleggene i kommunen.
Byggherren legger til grunn følgende framdrift:




Kontrahering 20.08.2018
Byggestart på anlegget senest 01.10.2018
Ferdigstillelse 01.12.2018

Byggherren tar forbehold om



at finansieringen blir ordnet og at det vedtas å bygge anlegget
å trekke poster vederlagsfritt ut av tilbudet/kontrakten

Prosjektet skal utføres som totalentreprise etter NS 8407:2011 «Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser»

3: DIMENSJONERING
Det eksisterende vannbehandlingsanlegget er dimensjonert for 2 x 40 m3/t.
Det nye filteret skal dimensjoneres for 40 m3/t.

2
Sørvestkonsult AS

Åseral kommune

Bortelid vannbehandlingsanlegg

003.001

4: BYGGHERRENS ORGANISASJON
Byggherre:

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral
Tlf. + 47 38 28 58 00
Ansvarlig prosjektleder: Hilde Stuestøl Berg
Tlf. + 47 950 56 310
E-post: hilde.stuestol@aseral.kommune.no

Ansvarlig prosjektkoordinator: Sørvestkonsult AS
Hyllebakken 17
4622 Kristiansand
Tlf. +47 454 79 740
Ansvarlig prosjektkoordinator: Oddvar Kjellesvik
Tlf. +47 454 79 740
E-post: oddvar.kjellesvik@gmail.com
Byggherren vil holde byggeleder som vil føre tilsyn med arbeidets utførelse. At byggherren
holder byggeleder, fritar ikke ansvarlig utførende for ansvaret som ansvarlig kontrollerende
for utførelsen.
Det vil bli holdt byggemøter etter behov og nærmere avtale. Møtene vil bli hold i
eksisterende anlegg. Kostnader i forbindelse med byggemøter skal være inkludert i tilbudets
priser og blir ikke honorert særskilt.

5: KRAV TIL TILBYDER/KVALIFIKASJONSKRAV
Den ansvarlig utførende er forpliktet til å ha egne arbeidsledere for anlegget med
dokumentert erfaring fra tilsvarende anlegg. Vedkommende skal ha de nødvendige
kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet korrekt fagmessig og i samsvar med
beskrivelse og tegninger. Videre kreves det at vedkommende skal ha de nødvendige
fullmakter til å treffe avgjørelser på ansvarlig utførendes vegne.
Følgende vedlagte dokumenterte kvalifikasjoner fra foretaket (hovedbedriften /hovedentreprenøren) vil bli lagt til grunn for godkjent/akseptert deltakelse i konkurransen.
Generelt:




Firmaattest
Skatteattest for merverdiavgift og skatt
Egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS, kfr. D2.2.2

Økonomi for gjennomføring av prosjektet:


Foretakets siste årsberetning, samt nyere opplysninger som har relevans til
foretakets regnskapstall.
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Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette.
Oversikt over foretakets totale bemanning.

Erfaring og kompetanse for gjennomføring av prosjektet:







Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) vedlegges med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. Det stilles krav om at nøkkelpersoner for
alle installasjonsarbeidene skal ha tilsvarende erfaring fra minst 3 tilsvarende filter/«DynaSand»-anlegg1).
Foretakets (hovedbedriftens /hovedentreprenørens) viktigste, tilsvarende leveranser
de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker med telefonnummer.
Det kreves erfaring fra minst 4 tilsvarende filter-/«DynaSand»-anlegg1).
Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhets policy.
Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem.
Dokumentasjon av faglig kvalifikasjon tilsvarende «Plan- og bygningsloven»
tiltaksklasse II for beskrevne og ansvarsbelagte arbeider både for prosjektering og
utførelse skal foreligge innen tilbudsfristens utløp.

Underentreprenører/kontraktsmedhjelpere, som skal utføre installasjonsarbeider, skal ha
utført minst 3 tilsvarende filter-/«DynaSand»-anlegg1). Referanselister og CV-er oversendes
på anmodning fra byggherren. Navn på alle valgte
underentreprenører/kontraktsmedhjelpere
Den utførende skal utarbeide detaljert framdriftsplan for sine arbeider senest to uker etter
kontraktsinngåelsen.
Den utførende skal utarbeide SHA-plan for utførelsen umiddelbart etter kontraktinngåelsen.
Planen skal sendes byggherren til orientering. Kostnadene for utarbeidelse inngår i
riggposten.
1) Eller tilsvarende anlegg tilpasset eksisterende anlegg.

6: BILAG
Kopi av annonse i Doffin

D2.2.1

HMS-egenerklæring

D2.2.2

Flytskjema av eksisterende anlegg

D2.2.3

Kristiansand, 22.06.2018
For Åseral kommune
Sørvestkonsult AS
(sign.)
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