Anbudsinbjudan

Anbudsinbjudan avseende anläggning av plan för tankstation i Svärdsjö
(3 bilagor)
Svärdsjö Tankställe AB får inbjuda er att lämna anbud på anläggning av plan för tankstation i
Svärdsjö – entreprenaddel 1 enligt nedanstående förfrågningsunderlag och bifogade
handlingar. Anbudsgivare kan som option lämna pris på delentreprenad 2.
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Förfrågningsunderlag (AFB.2 )1

1.1 Entreprenadform (AFB.11)
Entreprenadformen är delad utförandeentreprenad och för de olika delentreprenaderna
är entreprenadformen Generalentreprenad.
1.2 Gränsdragning mellan olika delar i utförandeentreprenaden är:
- delentreprenad 1 omfattar schakt, fyllning, vägtrumma, ledningar och obunden
överbyggnad. M a o allt arbete t o m det översta obundna lagret
-delentreprenad 2 omfattar mack med spillplatta, spygattbrunn, oljeavskiljare samt
belysning av området och skylt för prisinformation.
- delentreprenad 3 omfattar de bundna lagren och stödremsa mot de bundna lagren.
1.3 Sidoanbud (AFB.312)
Om sidoanbud inges skall detta redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet.
1.4 Kompletteringar till anbud (AFB.314)
Före upphandling kan beställaren komma att begära:
- prissatt mängdförteckning
- uppgift om vilka underentreprenörer som kan komma att anlitas
- förslag till tidplan med tidigaste starttidpunkt 2017-03-01 och senaste färdigtidpunkt
2017-05-31
Dessa uppgifter skall lämnas skriftligt inom 5 arbetsdagar.
1.5 Anbudsavlämnande (AFB.32)
Anbud skall vara skriftligt och Svärdsjö Tankställe AB tillhanda senast 2017-02-15.
Anbud emotses i tillslutet omslag, som skall vara märkt ”Anbud; Anläggning av tankställe
Svärdsjö, delentreprenad 1 ” under adress:

Koder inom ( ) hänvisar till AF AMA och texterna motsvarar administrativa
föreskrifter som ansluter till AF AMA.
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Svärdsjö Tankställe AB
c/o Rune Fredriksson
Hindriks Hage 5
790 23 Svärdsjö
Sidoanbud omfattande delentreprenad 1 och 3 skall vara märkt ”Anbud, Anläggning av
tankställe, delentreprenad 1 och 3” med samma adress som ovan.
1.6 Giltighetstid (AFB.33)
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud t o m 60 dagar efter anbudstidens utgång.
1.7 Utvärdering (AFB.52)
Utvärdering av anbuden kommer att genomföras av Svärdsjö Tankställe AB.
2. Anbudsgivaren (AFB.51)
Anbudsgivaren skall ha F-skattebevis och vara registrerad för redovisning och betalning av
mervärdeskatt. Organisationsnummer skall anges i anbudet. På begäran skall anbudsgivare
uppvisa av Skattemyndigheten ifyll blankett SKV4820.
3. Åtagande (AFC.1)
Arbetets omfattning i delentreprenad 1 avser utförande av schakt, fyllning, ledningar,
dränering och obunden överbyggnad i anslutning till väg 850 i Källänge mm enligt bifogad
mängdbeskrivning och teknisk beskrivning.
3.1 Arbetsområde (AFC.12)
Arbetsområdet omfattas av G-området (samt den förlängda tomten mot nordväst och ut/infart mot väg 850) och TPE1-området på nedanstående utdrag ur detaljplan.
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Figur. Utdrag ur detaljplan
3.2 ÄTA-arbeten (AFC.23)
Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 skall ske skriftligen.
4. Pris (AFB.14)
Angivet pris skall avse fast pris utan indexreglering och skall avse samtliga ingående
prestationer till fullt färdigt arbete. Anbudssumman skall baseras på de kvantiteter som
framgår av bifogad mängdbeskrivning och av anbudsgivaren angivna fasta priser.
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I mängdförteckningen angivna kvantiteter regleras efter verkligt utförd kvantitet.
Prisuppgifter anges exklusive mervärdeskatt.
5. Genomförande (AFC.2)
Arbetet skall påbörjas efter beställning och överenskommelse med beställaren.
Arbetet skall vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning senast 2017-06-10.
För entreprenadens genomförande skall Allmänna Bestämmelser AB 04 och Anläggnings
AMA 07 gälla.
Det är anbudsgivarens skyldighet att genom besök på platsen skaffa sig kännedom om alla
de förhållanden som kan vara av betydelse för anbudet och entreprenadens genomförande.
Den blivande entreprenören äger därför inte rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av
bristande kännedom om arbetsområdet.
Blivande entreprenör skall utse en särskild arbetsledare med namn och mobilnr, och som
måste vara tillgänglig under entreprenadperioden. Denne ska ha dokumenterad erfarenhet
från verksamhetsområdet.
Endast handling märkt ”BYGGHANDLING” får ligga till grund för utförande. (AFC.24)
6. Arbets- och trafikmiljö (AFC.183)
Ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar beställaren för samordning av åtgärder till skydd
mot ohälsa och olycksfall på arbetsstället skall överföras till entreprenören.
Före arbetets påbörjande skall trafikanordningsplan vara upprättad för in- och utfart från
området till allmän eller enskild väg. Trafikanordningsplanen skall finnas tillgänglig på
arbetsplatsen. Entreprenören utför all utmärkning av arbetet på allmän eller enskild väg som
berörs av arbetet. Arbete som sker i anslutning till trafik skall genomföras under trygga
förhållanden för trafikanter och personal som arbetar på vägen.
7. Allmänna villkor
7.1 Överlåtelse
Antagen entreprenör får inte utan skriftligt godkännande från beställaren överlåta träffat avtal
till tredje man.
7.2 Betalningsvillkor
Efter uppmätning och godkänd slutbesiktning sker betalning mot faktura och 30 dagar efter
fakturans mottagande.
Förskott beviljas inte.
7.3 Dröjsmålsränta
Eventuell dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag.
7.4 Kontaktperson (AFA.12)
Beställarens ombud för entreprenaden är Rune Fredriksson 076-7773494.
E-mejl: rune.fredriksson@gmail.com
Frågor under anbudstiden kan ställas till beställarens ombud.
Anm. Kontaktperson för delentreprenad 2 är Leif Källman leif.kallman@hotmail.com .
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8. Bifogade handlingar (AFC.24)
1. Teknisk beskrivning daterad 2017-01-13
2. Mängdförteckning daterad 2017-01-13
3. Karta över Källängeområdet daterad 2017-01-13
4. Situationsplan med ny infart, mack, prisskylt och framtida byggnader inom G-området
daterad 2017-01-13.
5. Nivåkurvor med 0,2 meters ekvidans i 1 meters rutnät (presenterade i 5 meters rutnät)
över området daterade 2017-01-13
6. Nivådata (dwg-fil) skickas med e-mejl efter begäran.

För Svärdsjö Tankställe AB, organisationsnummer 559079-5778
2017-01-13
Ordförande

Rune Fredriksson

Bilagor
1. Allmänt och mängdbeskrivning, delentreprenad 2.
a. Belysning av området
2. Mängdförteckning enligt MER Anläggning 07, delentreprenad 3 för G- och TPEområdet i Källänge.
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