(U) Tjenstlig behov

Vedlegg 4 – Prisskjema
OM PRISSKJEMAET
Generelt
Prisskjemaet inneholder ulike priser. Samtlige åpne felt i dette skjema skal fylles inn / prises av leverandørene.
Om ikke annet fremgår av sammenhengen, skal samtlige priser oppgis i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift.
Punkt 1
I punkt 1 skal man fylle inn tilbudssummen, normalt vil denne utgjøre vederlag for de ytelser som bestilles ved
kontraktsinngåelsen.
Punkt 2
I punkt 2 skal man oppgi priser på de opsjoner som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Opsjonene innebærer
rett, men ingen plikt, til å bestille opsjonsytelsene. Forsvarsbygg står fritt til å avgjøre om disse arbeidene ikke skal
utføres, eller eventuelt settes bort til andre leverandører.
Punkt 3
Punkt 3 inneholder priser på andre ytelser som det kan bli aktuelt for byggherren å bestille, enten allerede ved
kontraktsinngåelsen eller under kontraktsgjennomføringen. Disse punktene vil kunne inneholde mengdeestimater,
disse er utelukkende satt for å ha grunnlag til å sammenligne tilbudene i konkurransen. Estimatene er uforpliktende,
og kan ikke tas til inntekt for at slike arbeider vil komme til utførelse.

1.

TILBUDSSUM

Kode
NS 3451

Beskrivelse bygningsdeltabell

11

Rigg og drift

12

Prosjektering og BA-dokumentasjon

13

Ytre Miljø

14

Øvrige felleskostnader

711

Grovplanert terreng

712

Rensk og rassikring

713

Fiberduk

714

Rørgrøfter for tekniske installasjoner

715

Vegoverbygning og vegskråninger

716

Brøytestikker

731

Utendørs VA

742

Utendørs høyspentforsyning

751

Utendørs kummer for tele og automatisering

767

Rekkverk (Ny vei)

761

Felling av trær

762

Vegutvidelser

763

Vegfundament

764

Utbedring sidegrøfter

765.1

ø400 mm rør, 8 m lengde

765.2

ø600 mm rør, 8 m lengde

765.3

ø800 mm rør, 10 m lengde

765.4

ø1000 mm rør, 10 m lengde

Pris

(U) Tjenstlig behov

766.1

Bærelag: Fk 0/32, tykkelse 100 mm

766.2

Toppdekke: Fk 0/16, tykkelse 100 mm

767

Rekkverk (Eksisterende vei)
Tilbudssum eks mva
Mva
Tilbudssum inkl mva

*

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»
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2.

SATSER REGNINGSARBEID

Mannskap

Kategori

Enhetspris (per
time)

Forsvarsbyggs
estimerte
mengde
(timer)

Ingeniør

100

Formann/ bas

100

Fagarbeider jord/stein

200

Rørlegger

100

Rørlegger, lærling

100

Fagarbeider elektro

100

Lærling, elektro

100

Sum

Sum eks mva
Mva
Sum inkl mva

*

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»

Materialer og UE

Kategori

Innkjøpte materialer / UE

Påslagsprosent

%

Forsvarsbyggs
estimerte verdi
på materialer
(kroner)

Påslag i kr.
(kun påslaget)

1 500.000,-

Mva
Sum inkl mva

*

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»
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Maskiner inkl. fører

Kategori

Enhetspris
(per time)

Forsvarsbyggs
estimerte
mengde
(timer)

Gravemaskin 12-17 tonn

300

Gravemaskin 18-26 tonn

300

Gravemaskin > 26 tonn

100

Hjullaster < 18 tonn

200

Hjullaster > 18 tonn

200

Lastebil

300

Dumper

300

Veghøvel > 18 tonn

200

Selvgående vibrovalse > 8 tonn

100

Sum

Sum eks mva
Mva
Sum inkl mva

*

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»

Prosjekteringsytelser

Kategori

Enhetspris
(per time)

Forsvarsbyggs
estimerte
mengde
(timer)

RIVeg

100

RIE

100

Sum

Sum eks mva
Mva
Sum inkl mva

*

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»

