Konkurranse kjøp under
terskelverdi
kjøp av rehabilitering bad

1. Innledning
Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56.
Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som reise/opphold, bortkjøring
av avfall til godkjent avfallsmottaker mv. prisen skal oppgis i vedlegg 2
prisskjema.
2. Befaring
Det vil bli gjennomført befaring den 2 juli 2015 kl 10.00. oppmøtested er
Åsveien 56. kontaktperson for befaringen er Johanne Sollid tlf. 417 64778.
3. Kravspekk
Åsveien 56 består av 4 leiligheter, hvorav ett av badene er oppusset, Bardu
kommune ønsker nå å få pusset opp de resterende badene. Arbeidene vil
bestå av følgende:
A,
Rive gammel innredning, fjerne gammelt belegg (arbeidet kan gjøres av
kommunens folk)
B,
Fjerne vegg inn til bod 1 etg, for å klargjøre for evt rullestolbruker (arbeidet kan
gjøres av kommunens folk)
C,
Legge nytt belegg på gulv (membran), Eclipse Premium eller lignende, fall til
sluk.
D,
Montere baderomspanel, Fibo Trespo eller lignende
E,
Male tak
F,
Nytt sanitærutstyr; servant, toalett og dusj. Skal følge samme system som
Bardu kommune benytter i sine andre bygg. Type skal avklares med Bardu
kommune.
G,
Varmekabler i gulv.
H,
Mekanisk ventilasjon (fuktstyrt)
I,
Luftespalte i dør evt terskel.
Baderommene er ment å vare i mange år så det forutsettes bruk av materialer
og utstyr som muliggjør dette. Det må også benyttes materialer som er enke å
renholde.
Det forutsettes at NBI’s våtromsnorm følges, bad i første etg settes til
tilgjengelig baderom mens resterende følger generelle krav til brukbarhet.

Tilbyder skal oppgi opsjonspris for punkt A og B i vedlegg 2 prisskjema
inkludert bortkjøring og levering av avfall til godkjent avfallsmottaker.
4. Administrasjon av konkurransen
Eventuelle spørsmål knyttet til konkurransen skal rettes til e-post
rolf.berg@innkjopsservice.no
5. Antatt omfang
Stipulert samlet verdi er estimert til ca 450.000.- eks mva.
Det tas forbehold om at tilbudene er innenfor vedtatt budsjettramme. Det tas
forbehold om at anskaffelsens totalkostnad ikke overstiger terskelverdien på
kr. 500.000.- for bruk av prosedyren, kjøp under terskelverdi. Hvis verdien
overstiger kr. 500.000.- eks mva. vil konkurransen bli avlyst.
6. Konkurransedokumentene
Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette
konkurransegrunnlaget inkludert vedlegg. I tillegg vil eventuelle
tilleggsopplysninger og endringer gitt skriftlig inngå.
Tilbyder plikter å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til
eventuelle undertilbyderer når det innhentes pris fra disse.
7. Det kan ikke inngis tilbud på deler av oppdraget
Det kan ikke inngis tilbud på deler av oppdraget.
8. Alternative tilbud
Alternative tilbud vil ikke bli akseptert.
9. Tilbyder kan stille spørsmål til konkurransedokumentene og
anskaffelsen
Det er anledning til å stille spørsmål til konkurransedokumentene. Slike
spørsmål skal fremsettes skriftlig, og være mottatt senest:
4 dager før tilbudsfristens utløp klokken 12.00
Spørsmål skal stilles skriftlig til mailadr rolf.berg@innkjopsservice.no
henvendelsene skal merkes med "Konkurranse – rehabilitering bad".
Alle henvendelser skal skje via e-post. Alle skriftlige spørsmål vil bli
anonymisert og alle spørsmål og svar vil bli sendt de som har meldt sin
interesse til konkurransen.

10. Suppleringer/endringer av konkurransegrunnlaget
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å supplere eller endre
konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp. Kommer endringene så
sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til suppleringene/endringene
ved utarbeidelsen av tilbudet, vil tilbudsfristen bli forholdsmessig forlenget.
Mener noen av tilbyderne at eventuelle endringer bør medføre at tilbudsfristen
forlenges, skal de gi oppdragsgiver beskjed om dette.
Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget, herunder spesifikasjoner,
konkurransebestemmelser m.v., vil skriftlig bli meddelt samtlige. Endringene vil
ha gyldighet foran tidligere mottatt konkurransegrunnlag. Oppdager tilbyder
mangler eller uklarheter ved konkurransegrunnlaget som har betydning for
gjennomføringen av oppdraget, prissetting m.v., skal tilbyder varsle
oppdragsgiver om dette umiddelbart.
11. Tilbakekalling eller endringer i innsendte tilbud
Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før tilbudsfristens utløp må, for å være
gyldige, i tilfelle være kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som
tilbudet skal leveres, før utløp av tilbudsfristen. Tilbakekalling og endringer
skal skje skriftlig.
Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. Endringer skal være
skriftlig, og være underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder
forpliktelser.
12. Taushetsbelagte opplysninger
Det bes om at tilbyder presiserer om det er noen deler av tilbudet som anses å
være forretningshemmeligheter som det av konkurransemessige hensyn vil
være viktig å hemmeligholde. Tilbyder skal vedlegge tilbudet elektronisk
sladdet for bedriftshemmeligheter som på forespørsel kan sendes ut til de som
evt måtte be om det.
13. Vedståelsesfrist
Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud inntil kontrakt er undertegnet, dog ikke
utover 90 dager regnet fra tilbudsfristens utløp. Er aksept ikke kommet frem til
tilbyder innen denne fristen, bortfaller tilbyders forpliktelse.
14. Språkkrav
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk.
15. Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget
Er tilbudet ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal det fremgå klart av
tilbudet. Avvikene skal spesifiseres og beskrives presist og entydig i
tilbudsbrevet. Eventuelle forbehold skal være særskilt angitt i tilbyders

tilbudsbrev selv om disse også er angitt i andre dokumenter i tilbudet. I den
grad forbehold ikke er kommet til uttrykk i tilbudsbrevet anses de ikke tatt fra
tilbyders side. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende
elementer i konkurransegrunnlaget. Slike forbehold vil føre til avvisning av
tilbudet.
16. Meddelelse om tildeling/kontraktinngåelse
Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil skriftlig bli
meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten inngås. Kontrakt
anses inngått når avtaledokumentet er undertegnet av begge parter.
17. Manglende dokumentasjon
Manglende dokumentasjon eller mangelfull oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene vil medføre avvisning fra konkurransen.
18. Attester som skal vedlegges
Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder
regnet fra tilbudsfristen.
Firmaattest, Tilbyder skal ha et lovlig etablert foretak, og være registrert i et
foretaksregister eller lignende. Som dokumentasjon på dette skal det
vedlegges firmaattest.
HMS-egenerklæring Tilbyder skal vedlegge utfylt HMS-egenerklæring jfr.
vedlegg 1.
19. Vedlegg
Vedlegg 1 HMS egenerklæring
Vedlegg 2 Prisskjema
Vedlegg 3 Avtaledokument
19. Tildelingskriterier
Pris

100 %

PRIS 100 %
I prisen vil det legges til grunn den totale kostnadene i henhold til vedlegg 2
prisskjema. Det skal inngis fast pris for gjennomføringen av oppdraget inkl evt
reise opphold mv.

20. Innlevering av tilbud
Tilbudet skal leveres på mail til mailadresse rolf.berg@innkjopsservice.no

Tilbudet skal være merket slik:
Tilbud ” kjøp av rehabilitering bad ”
Rettidig mottatt tilbud leveres ikke tilbake.
21. Tilbudsfrist
Frist for inngivelse av tilbud er:
16 juli 2015 klokken 12.00.

Innen nevnte dato og klokkeslett må tilbudet være overlevert til den i punkt 20
nevnte adresse.
Tilbudsfristen er absolutt. For sent innkomne tilbud vil bli returnert til avsender.

