Offertförfrågan
SÖFUK, C-huset
Ändring av
torrläggningssystemet
Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur
Uppgjort av:

Rodas Projecting Ab
Patrik Rodas
0500 568 156
patrik.rodas@netikka.fi

BÄSTA ENTREPRENÖR
1. OFFERTFÖRFRÅGAN GÄLLER
SÖFUK begär Er offert på sanering/ändring av C-husets dränering och
regnvattenledning samt ändringar av marklutningar enligt följande
anbudsdokument.

2. UPPHANDLINGSDOKUMENT
Dokument som ingår i offertförfrågningen:
•
•
•

Denna förfrågan och offertblankett
Entreprenadprogram
Dokument och ritningar enligt dokumentförteckning

3. OFFERTEN SKALL INNEHÅLLA
Totalpris, begärda enhetspriser och i entreprenadprogrammet nämnda
intyg.

4. LÄMNANDE AV ANBUD
Anbudet skall inlämnas i slutet kuvert senast 22.02.2019 kl. 12:00 till
adressen:
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 VASA
märke ”Anbud SÖFUK, C-huset”

5. ENTREPRENADTID
Arbetena kan påbörjas då entreprenadavtalet är undertecknat och då
byggnaden tömts för insidans sanering 01.04.2019. Arbetena ska påbörjas
senast 02.05.2019 och vara helt klara senast 28.06.2019.

6. TILLÄGGSUPPGIFTER
Tilläggsuppgifter under anbudstiden ger undertecknad. Tel. 0500-568156
eller patrik.rodas@netikka.fi

31.01.2019
Enligt uppdrag

Patrik Rodas

Anbudsblankett
ANBUD SÖFUK, C-HUSETS ÄNDRING AV TORRLÄGGNINGSSYSTEMET
Med hänvisning till offertförfrågan offererar vi sanering/ändringsarbete enligt följande:

Arbetsskede

Totalpris € mvs 0%

1. Helhetspris enligt offerthandlingarna. Priset innehåller samtliga arbeten på
entreprenadområdet förutom nedanstående enhetsprisbaserade arbeten.
I samband med ovanstående helhetsprisbaserade arbete offereras enhetsprisbaserade arbeten enligt följande
priser:
Jämförelse
€ / enhet Enhetspris x jämförelseEnhetsprisbaserade arbeten:
enhet
mängd
mvs 0%
mängd € mvs 0%
Sprängning i kanalschakt där berget lösborrats från byggnadskonstruktioner
Lösborrning, vägg-m2 (seinämä neliömetri)

35
35

m2 m3ktr
m2

35

m2 m3ktr

Grävmaskin KKH > 15t

5

h

Grävmaskin KKH < 15t

5

h

Lastbil 4-akslad eller större

5

h

Byggnadsarbetare

5

h

Arbetsledning

5

h

Hydraulisk spräckning i kanal
(Till sprängningsarbetena hörande syner och
analyser ingår i helhetspriset, punkt 1)
Timpriser:

2. I prisjämförelsen beaktas enhetspriser totalt:
3. Jämförelsepris mvs 0% (1 + 2 = 3)

_________________________________________ _____._____._________ ort och datum

Underskrift:

namnförtydligande

Kontaktuppgifter (telefon och e-post):

Anbudsgivare :

Anbudsgivarens address:

fo-nummer:

