SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR
FIBEROPTISKT NÄT
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt
fiberoptiskt nät för Sätila Fiber. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet
mellan Sätila Fiber och utvald leverantör.
31 Augusti 2015
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1. SAMMANFATTNING
1.1 BESTÄLLARE
Sätila Fiber Ekonomisk Förening, Orgnr: 769626-8072,
c/o Gull-Britt Brunander, Kärra 6, 438 97 Rävlanda, (Sätila Fiber)

1.2 KONTAKTPERSON
Linus Nordling, nordling.linus@gmail.com, 0730-448335

1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR
Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post till styrelsen@satilafiber.se
Eventuella frågor angående denna offertförfrågan kan enbart ställas via e-post. Samtliga inkomna
frågeställningar och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för upphandlingen samt
läggs ut på Visma Opic (www.opic.se / www.tendsign.com).
Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än 20 Oktober kommer inte att besvaras.

1.4 ANBUDSLÄMNANDE
Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sätila Fiber Ekonomisk Förening, c/o Gull-Britt
Brunander, Kärra 6, 438 97 Rävlanda, tillhanda i ett slutet kuvert, märkt ”Kanalisation för fiberoptiskt
nät”, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för
anbudsgivaren.
Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa
förfrågningsunderlagets struktur.

1.5 SISTA ANBUDSDAG
2015-10-30

1.6 ANBUDETS GILTIGHET
Anbudet skall vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

1.7 KALENDARIUM
Annonsering 2015-08-31
Sista dag för att ställa frågor 2015-10-20
Sista dag för att lämna anbud 2015-10-30
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1.8 SPRÅK
Anbudet skall i sin helhet vara skrivet på det svenska språket.

1.9 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING
Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.

1.10 BAKGRUND
I Marks Kommuns västra delar har Sätila Fiber Ekonomisk Förening bildats för att bygga ett passivt
fiberoptiskt nät. I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som
övrig infrastruktur, såsom vägar och elnät. Utan tillförlitlig tillgång till digitala kommunikationssystem
blir små orter mindre attraktiva för dem som söker ny bostad eller ska etablera företag. En
fiberanslutning ger en framtids- och driftsäker lösning med ”obegränsad” kapacitet. För att säkra
Sätilas och omnejdens möjlighet till utveckling och tillväxt vill vi i Sätila Fiber Ekonomisk Förening ta
klivet in i framtiden och ge alla oss landsbygdsbor samma möjligheter som de som bor i städerna.
I dagsläget har drygt 500 fastigheter beslutat att ansluta sig till det fiberoptiska nätet. Innan grävstart
uppskattar vi att ytterligare fastigheter kommer att ansluta sig och det kan innebära ändringar i
nuvarande kanalisationsplan.
Ytterligare information finns på Sätila Fibers hemsida www.sätilafiber.se

1.11 REFERENSER
Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste fem
åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar grävarbete för fiberkanalisation eller
liknande, till exempel el, samt installation av kopplingsskåp eller liknande.
Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag, vilken skall bifogas anbudet.
Referenserna skall gälla den person som avses utföra arbetet i detta anbud. I de fall anbudsgivaren
avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta
delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete.
Förteckningen skall innehålla följande information:
•

Företag, namn och adress

•

Kunds kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon

•

Avtalsperiod

•

Kort beskrivning av uppdraget
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1.12 UTVÄRDERINGSKRITERIER
Det anbud som är mest fördelaktigt för Sätila Fiber, varvid anbud värderas efter pris, funktion,
kvalitet och miljöpåverkan.
Dessutom kommer leverantörens i anbud angivna referensprojekt, liksom organisation och
organisationens erfarenheter från liknande projekt att värderas samt leverantörens tidsuppskattning
för färdigställandet.

• Totalt pris

30 %

• Teknisk kompetens och erfarenhet

30 %

• Referensprojekt

20 %

• Uppskattad tidsåtgång (kalendertid)

10 %

• Kvalitetsledningssystem

5%

• Miljöledningssystem

5%

Varje kriterie betygssätts med 1-5 poäng.
MEDDELANDE OM BESLUT VID PRÖVNING AV ANBUD
Leverantör vars anbud inte har antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom.
Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas
samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte.

1.13 KONTRAKTSTILLDELNING
Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga
leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon
överprövningsrätt för leverantör finns ej.
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2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Nybyggnad av fibernät för Sätila Fiber Ekonomisk Förening.
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avsedda för
byggnads-, anläggnings - och installationsarbeten med de ändringar och tillägg som följer av dessa
administrativa föreskrifter.
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

AFA ALLMÄN ORIENTERING
AFA. 11 BYGGHERRE
Sätila Fiber Ekonomisk Förening, Orgnr: 769626-8072

AFA. 12 BESTÄLLARE
Sätila Fiber Ekonomisk Förening, Orgnr: 769626-8072

AFA. 121 BESTÄLLARENS OMBUD UNDER ANBUDSTIDEN
Linus Nordling, nordling.linus@gmail.com, 0730-448335

AFA. 122 BESTÄLLARENS KONTAKTPERSON FÖR VISNING AV ARBETSOMRÅDET
Stig Lindberg, stig.lindberg@hotmail.com, 0706-994044

AFA.13 PROJEKTÖRER
Förprojektör: ByNet AB, Svarvaregatan 11, 442 34 KUNGÄLV
Telefon: +46 (0) 303 22 21 40
e-post: info@bynet.se

AFA.151 NÄTÄGARE – VA
Respektive fastighetsägare och Marks Kommun (i centrala delar av Sätila)

AFA.155 NÄTÄGARE-EL
Fortum och Vattenfall

AFA.156 NÄTÄGARE – KOMMUNIKATIONSNÄT (BEFINTLIGT)
Telia/Skanova
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AFA. 21 ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTEN
Bilaga A: Översiktskarta

AFA.22 OBJEKTENS LÄGE
Sätila med omnejd.

2. AFB. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
AFB.11 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Upphandlingen sker som förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående
förhandling.

AFB.12 ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad.

AFB.13 ERSÄTTNINGSFORM
Löpande räkning (pris per arbetad timma), med option för fast pris (pris per färdigställd meter). Båda
ersättningsformerna förutsätts vara enligt anbud och utan indexreglering.

AFB.15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLINGEN
Upphandlingen förutsätter beslut i föreningens styrelse och att landsbygdsbidrag erhålls eller annan
finansiering beslutas.

AFB.21 TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Förfrågningsunderlag med handlingar erhålls via:
Visma Opic (www.opic.se / www.tendsign.com)
Fiberportalen (www.fiberportalen.se)
Sätila Fibers hemsida (www.sätilafiber.se)

AFB.22 FÖRTECKNING AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
•

Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och
installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej)

•

Detta dokument

•

Bilaga A: Översiktskarta

•

Bilaga B: Anbudsformulär
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•

Bilaga C: Mängdförteckning

•

Bilaga D: Preliminär schaktkarta över tänkt dragning

AFB.23 KOMPLETTERANDE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Finner leverantören att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall frågor skriftligen
ställas till beställarens ombud under anbudstiden.
Beställaren lägger ut skriftliga svar via Visma Opic (www.opic.se/ www.tendsign.com) samt skickar ut
dessa via e-post.

AFB.31 ANBUDS FORM OCH INNEHÅLL
Anbud skall i sin helhet baseras på i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar och lämnas på
Bilaga B: Anbudsformulär.
Anbudet skall innehålla följande uppgifter:
1. Uppskattad kalendertid samt tidsåtgång från start till färdigställande
2. À-priser enligt anbudsformulär
3. Organisation, personal och kompetenser
4. Uppgifter om kvalitets- och miljöansvarig enligt AFD.2212 och AFD.2222 samt kvalitetsplan
enligt AFD.2232
5. Tilltänkta medverkande underentreprenörer
6. Uppgift om relevanta, av leverantören utförda, referensprojekt

AFB.311 HUVUDANBUD
Skall avges helt i enighet med förfrågningsunderlaget och får inte innehålla icke prissatta
reservationer.
Anbudet delas upp i separata delar enl anbudsformulär.
1. Projektering:
a. Markarbeten, inkl. plöjning, grävning, ev. sprängning, återställning
b. Montering och koppling skåp
c. Timpris
2. Markarbeten omfattande plöjning/grävning, sprängning, förläggning slang, återställning
3. Montering skåp/brunn samt dragning av slang till skåp/brunn
4. Option för inmätning av kanalisation med GPS-positionering.
5. A-priser enl mängdförteckning

AFB.312 SIDOANBUD
Ev sidoanbud skall specificeras och prissättas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet.
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AFB. 32 ANBUDSTIDENS UTGÅNG
Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast 2015-10-30

AFB.33 ANBUDS GILTIGHET
Leverantören är bunden av sitt anbud i 3 månader efter anbudstidens utgång.

AFB.34 ADRESSERING
Sätila Fiber Ekonomisk Förening, c/o Gull-Britt Brunander, Kärra 6, 438 97 Rävlanda, i ett slutet
kuvert, märkt ”Anbud markentreprenad för fiberoptiskt nät, Sätila Fiber”. Sluten protokollförd
anbudsöppning sker.
Dessutom skall anbudet i sin helhet levereras i digitalt format via e-post till styrelsen@satilafiber.se.

AFB.51 PRÖVNING AV ENTREPRENÖREN
Följande krav kommer att ställas på anbudslämnare:
Med entreprenörerna nedan avses även eventuella underentreprenörer.
•

Att entreprenörerna har dokumenterad erfarenhet (meriter) av liknande arbeten. Utifrån
detta bedöms huruvida entreprenörernas arbetsledning och personal har den kunskap och
kompetens som behövs för genomförande av entreprenaden.

•

Att entreprenören äger tillräcklig finansiell resurs.

• Att entreprenören har tillräckliga resurser för uppfyllande av tid, kvalitets och miljöplan.
Upplysningar kan komma att begäras om en leverantörs tekniska förmåga och kapacitet samt om
dennes finansiella ställning.

AFB.52 VÄRDERINGSGRUNDER VID PRÖVNING AV ANBUD
Utvärderingskriterier:
Det anbud som är mest fördelaktigt för Sätila Fiber, varvid anbud värderas efter pris, funktion,
kvalitet och miljöpåverkan.
Dessutom kommer entreprenörens i anbud angivna referensprojekt, liksom organisation och
organisationens erfarenheter från liknande projekt att värderas samt leverantörens tidsuppskattning
för färdigställandet.
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• Totalt pris

30 %

• Teknisk kompetens och erfarenhet

30 %

• Referensprojekt

20 %

• Uppskattad tidsåtgång (kalendertid)

10 %

• Kvalitetsledningssystem

5%

• Miljöledningssystem

5%

AFB.53 MEDDELANDE OM BESLUT VID PRÖVNING AV ANBUD
Entreprenör vars anbud inte har antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom.
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3. AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFD.1 OMFATTNING
Entreprenaden omfattar markarbeten samt förläggning av slang med erforderliga dragbrunnar och
kopplingsskåp (specificerade av ByNet AB).
Entreprenaden skall utföras i en etapp.
Entreprenören förutsätts att på platsen ha gjort sig fullt underrättad om omständigheter av
betydelse för anbudets avgivande.
Projektering:
Entreprenaden omfattar slutlig projektering i omfattning enligt förfrågan.
Följande krav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser:
Frivillig arbetskraft:
•

Föreslå hur frivillig arbetskraft skall kunna utnyttjas för att minimera totalkostnaden utan att
äventyra arbetsskydd och kvalitet i slutligt fibernät.

Förläggning av kanalisation:
•

Entreprenören får påverka mark i ett område av 2+2 meter från mitten av kanalisationen.

•

Förläggningen utom tätort kommer att ske i blandade markförhållanden som skogsmark,
åkermark, beteshagar samt i och utefter vägar med ett maxdjup om 90 cm.

•

Hänsyn skall tas till dränering i åkermark. Markägaren kan komma att påverka exakt dragning och
kanalisationsdjupet. Schaktningsdjup skall vara minst 60 cm.

•

Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall kontakt tas med föreningen för lämplig
åtgärd.

•

Markeringsnät med söktråd skall förläggas i alla utförda schakter i mark.

•

Söktråd skall fästas upp i skåp/brunn, där skåp/brunn förlagts, för att möjliggöra sökning av
nätet.

•

Förplöjning med tjälkrok skall ske på sträckor som överenskommes med entreprenör och
representant för fiberföreningen.

•

Kanalisation skall läggas med dränerande lutning från byggnader.

•

Kanalisation skall förläggas ”sträckt” och ej ligga tvinnad i schaktet. Kanalisation skall förläggas på
jämn botten och rätt bottenbredd.

•

Kanalisation skall märkas i brunn med tydlig märkning så att varje fastighets kanalisation kan
identifieras. Märkningen skall vara beständig mot kyla, fukt och värme.
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•

Entreprenören skall för övrigt följa tillverkarens rekommendationer och anvisningar vad gäller
installation och förläggning av material.

Omfattning:
•

OBS ! Entreprenad omfattar förläggning av kanalisation fram till tomtgräns för de fastigheter som
skall anslutas. På tomt fram till byggnad utför fastighetsägare själv förläggningen eller genom att
köpa detta arbete.

Skador:
•

Eventuella skador som entreprenören orsakar skall ersättas av entreprenören.

•

Entreprenören skall omgående meddela beställaren om ev. skador som uppstår i samband med
markarbeten.

•

Skador på gröda där schakt gått fram ersätts av föreningen.

Ytlig förläggning och sprängning:
•

Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs optoslangen ytligt i
skyddsrör alternativt sprängs hinder bort. Om ytlig förläggning sker, ska dessa förläggas och
klamras, så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage minimeras.
Entreprenören ska stämma av med Beställaren om huruvida sprängning eller ytlig kanalisation
ska ske. Vid sprängning ger Entreprenören separat offert.

•

Sprängning ska kunna erhållas via entreprenören.

Uppgrävda massor:
•

Uppgrävda massor, som skall återanvändas i projektet, skall rensas från stubbar och större stenar
av entreprenören. Kringfyllning, där så krävs, utförs med grus som införskaffas i samråd med
entreprenören och bekostas av föreningen. Överblivna massor borttransporteras och tillfaller
entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem.

Återställning:
•

Återställning skall alltid utföras. Entreprenören skall återställa ytor till tidigare skick och utseende
eller bättre. Detta omfattar även asfaltsåterställning och finåterställning av grus och grönytor.
Återställd mark skall godkännas av föreningen.

Dokumentation av kanalisation:
•

Alla skarvar ska fotodokumenteras och anges på en relationsritning och lämnas till beställaren.

•

Kontrollistor (egenkontroll) skall överlämnas till beställaren vid leverans

•

Option ska lämnas på inmätning med GPS-positionering av kanalisationen. Om denna option
nyttjas, ska även denna information överlämnas till beställaren vid leverans.

Framtransport av material:
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•

I arbetet ingår också framtransport av optoskåp, slang, kopplingar, skyddsslang och
markeringsnät från överenskommet materialupplag som kan komma att finnas på flera platser i
området.

Lämplig utrustning:
•

Lämplig utrustning, är större traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och
vibrerande kabelplog.

•

Utrustning för borrning/tryckning under väg skall erhållas av entreprenören.

•

Grävmaskin bör vara utrustad med redskapsfäste så att den kan bära med sig erforderliga
redskap för att eliminera tidskrävande transporter.

•

Kapaciteten för stora maskiner är att kunna bära minst 4 trummor, tre för slang och en för
varningsnät.

•

Matning av slang skall ske underifrån. Detta med anledning av slangens maximala böjradie på 50
centimeter samt minska risken för ”ormliknande” förläggning.

Montering av kopplingsskåp:
•

Entreprenören utför montering av kopplingsskåp med planering, montering och återfyllning samt
tunga lyft.

Planering av genomförandet:
•

Entreprenören skall tillsammans med fiberföreningen och i samråd med utvalt
system/materialleverantör åstadkomma en plan för leverans och en tidplan för projektet med
lämpliga etapper som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas.

Förseningar:
•

Vite utgår med 0,25 % av etappens uppskattade kostnad per påbörjad vecka efter avtalad
leveransdag enligt uppgjord tidplan om förseningen beror på entreprenörens ”icke närvaro” eller
annan av entreprenören åstadkommen orsak som föreningen inte kunnat förutse.

All förläggning skall klara kraven enligt:
•

Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas guidelines. Dessa är godkända som regelverk att förlägga
kanalisation och bygga nätet ifrån.

•

Robusta nät (senaste utgåva) är godkända regelverk.

Arbete längs Trafikverkets vägar kräver godkännande för arbete vid allmän väg. Entreprenören skall
kunna visa intyg över sådan utbildning. Entreprenören skall ombesörja TA-planer där sådana
erfordras samt placera ut erforderligt skyltmaterial. Avstängningsmaterial skall tillhandahållas av
entreprenören. För vägområden gäller Trafikverkets regler ABSF 09, ABRÖR08, ABEL 07 m.fl. (hämtas
på www.trafikverket.se).
Entreprenören skall vara behjälplig med eventuella smärre justeringar av nätets utsträckning som
kan behöva göras under arbetets gång.
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Skyddsåtgärder och skyltning:
Entreprenören är skyldig för skyddsåtgärder i form av skyltning och avspärrning av arbetsområde.
Entreprenören skall beakta riskerna för obehöriga (t.ex. lekande barn) skadas vid passage av eller
vistelse inom arbetsområdet.
Vid eventuella stopp vid inblåsning av fiberkabeln (klämd slang, dåliga skarvar, osv.) står
entreprenören för samtliga kostnader för åtgärder som behöver göras.
Befintliga installationer i mark:
Innan schaktarbeten får utföras skall entreprenören försäkra sig om var befintliga installationer i
mark finns. Entreprenören ansvarar således för utsättning av befintliga ledningar.
Övrigt:
Entreprenören skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
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AFD.11 KONTRAKTSHANDLINGAR
Rangordning:
Denna handling
Beställningsskrivelse
ABT 06
Referensprojekt
Anbudsförfrågan
Anbud
Ritningar och tekniska beskrivningar

AFD.112 SAMMANSTÄLLNING ÖVER ÄNDRINGAR I ABT 06
AFD.161 Tillstånd från myndigheter
AFD.23 ÄTA- arbeten
AFD.364 Samordning av arbetarskydd
AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
AFD.9 Tvist

AFD.121 ARBETSOMRÅDETS GRÄNSER
Arbetsområdet framgår av Bilaga D.

AFD.122 SYN FÖRE PÅBÖRJANDE AV ARBETE
Innan arbete påbörjas kallar entreprenören till syn av närliggande tomter, mark, vägar och
byggnader som kan påverkas under utförande av entreprenaden.
Synen genomförs av parterna gemensamt och entreprenören ansvarar för att protokoll inklusive
fotodokumentation upprättas i två exemplar som undertecknas varefter parterna behåller varsitt.
Kostnad för eventuell syneförrättare erläggs av beställaren.
Efter avslutade arbeten förrättas ånyo syn med motsvarande omfattning, se AFD. 531.

AFD.13 FÖRUTSÄTTNINGAR
Hänsyn skall tas till att det pågår verksamhet i skog, hagar och på berörda odlade arealer.

AFD.131 UPPGIFTER OM SIDOENTREPRENADER OCH ANDRA ARBETEN
Gäller om entreprenaden delas enligt AFB
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AFD.132 ARBETSTIDER
Bullrande arbeten skall förläggas till sådana tider att ljudnivån i omgivande bostäder inte överstiger:
45 dB(A) kl 18-22
40 dB(A) kl 22-07

AFD.133 PÅGÅENDE DRIFT ELLER VERKSAMHET INOM OCH INVID ARBETSOMRÅDET
Ordinarie verksamhet som pågår under entreprenadtiden. Entreprenören utför och ansvarar för
samtliga kontakter, skyltningar och avstängningar som är nödvändiga.

AFD.135 FÖRUTSÄTTNINGAR MED HÄNSYN TILL VÄGTRAFIK
Entreprenören är skyldig att iakttaga stor försiktighet vid framförande av arbetsfordon och
materialtransporter till och från arbetsplatsen.
Entreprenören utför och ansvarar för samtliga skyltningar och avstängningar som är nödvändiga.

AFD.161 TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETER
Beställaren kommer att söka bidrag och tillstånd av berörda markägare för anläggningen. Med
ändring av ABT 06 skall entreprenören utverka och bekosta alla övriga tillstånd som erfordras för
entreprenadens genomförande.

AFD.162 MYNDIGHETSBESIKTNING
Entreprenören skall ombesörja och bekosta alla erforderliga myndighetsbesiktningar. Beställaren
skall kallas till samtliga besiktningar.

AFD.171 ANMÄLNINGAR TILL MYNDIGHETER
Entreprenören skall utföra och bekosta samtliga erforderliga anmälningar under entreprenadtiden.
Anmälningar skall skriftligen tillställas beställaren för kännedom.

AFD.172 ANMÄLNINGAR TILL BESTÄLLAREN
Innan återfyllnad sker vid passering av vägar skall beställaren underrättas för att kunna besiktiga
förlagd kanalisation.
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AFD.2 UTFÖRANDE
AFD.21 KVALITETSANGIVELSER
Där kvalitetsangivelser saknas i kontraktshandlingarna skall beställaren underrättas och ges möjlighet
att lämna synpunkter före inköp eller arbetets utförande.
Lägsta godkända kvalitet är utöver AMA motsvarande den som finns i referensprojektet.

AFD.22 KVALITETS- OCH MILJÖARBETE
AFD.221 KVALITETSLEDNING
Kvalitetsledningssystem skall följa SS-EN ISO 9000-serien.

AFD.2211 BESTÄLLARENS KVALITETSANSVARIGE
Redovisas vid startmöte.

AFD.2212 ENTREPRENÖRENS KVALITETSANSVARIGE
Anges i anbud.

AFD.2221 BESTÄLLARENS MILJÖANSVARIGE
Redovisas vid startmöte.

AFD.2222 ENTREPRENÖRENS MILJÖANSVARIGE
Anges i anbud.

AFD.2232 ENTREPRENÖRENS KVALITETSPLAN
Entreprenören skall i sitt anbud lämna en övergripande kvalitetsplan anpassad till i entreprenaden
ingående moment. Innehållet skall vara sådant att det framgår hur entreprenören avser att
säkerställa entreprenadens kvalitet.
Entreprenören ska redovisa ett kontrollprogram för projektet. Detta program ska vara tillgängligt för
beställaren under entreprenadtiden. Dokumenterad egenkontroll skall föreligga före slutbesiktning. I
egenkontrollen ingår bl.a. att:
•

Kontrollera till arbetsplatsen ankommande material.

•

Kontrollera eget arbete enligt med beställaren överenskomna checklistor.

•

Försäkra sig om att underentreprenören utför sin egenkontroll.

•

Verifiera arbetet i enlighet med kvalitets- och kontrollplan
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AFD.2233 ENTREPRENÖRENS MILJÖPLAN
Entreprenören skall upprätta en miljöplan för objektet. Av planen skall framgå hur miljöfrågorna
styrs och följs upp. Alla material ska material varudeklareras.

AFD.23 ÄTA- ARBETEN
Med ändring av ABT 06 gäller: Projektförändringar skall utan dröjsmål anmälas till beställaren och
anses beordrad först då skriftlig beställning föreligger.

AFD.241 TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN BESTÄLLAREN
UNDER ENTREPRENADTIDEN
Beställaren tillhandahåller de under AFB.22 förtecknade handlingar i digitalt format

AFD.242 TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN
ENTREPRENÖREN UNDER ENTREPRENADTIDEN
Entreprenören skall succesivt tillhandahålla handlingar från fullständigt genomförd projektering.
Handlingsleveransplan skall snarast efter beställning överlämnas till beställaren. Beställarens
granskningstid skall vara 10 arbetsdagar.
Entreprenören skall överlämna följande handlingar för godkännande:
1. Försäkringsbevis och säkerhet inom 2 veckor efter beställning.
2. Huvudtidplan samt förslag på etappindelning och förslag till faktureringsplan senast 3 veckor
efter beställning.
3. Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket.
4. Arbetsmiljöplan enl AFS 1999:3 samt AFS 2000:24
5. Kvalitets- och miljöplan enl AFD.2232 och AFD.2233
6. Checklistor egenkontroll
7. Tidplan enligt AFD.41
Två veckor innan slutbesiktning:
2 omgångar Drift- och underhållsinstruktioner i pärmar samt 1 omgång i pdf-format på CD alt USBminne.
Relationshandlingar skall föreligga två veckor före slutbesiktning. Relationshandlingar upprättas med
bygghandlingar som grund på vilka kompletteringar och ändringar som utförts under
entreprenadtiden införts.
1 omgång CD alt USB-minne med digitala filer i DWG-, DOC- och PDF-format I dessa skall ingå
inmätning av hela anläggningen i DWG-format.
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AFD.26 VAROR M M
AFD.267 UTBILDNING OCH SUPPORT
Entreprenören skall ge teoretisk och praktisk utbildning/information till driftpersonal.
Plan för utbildning skall medfölja kallelse.
Som underlag för utbildningen skall följande ligga till grund:
•

Drift och underhållsinstruktioner

•

Relationshandlingar

Informationstiden skall vara tillräckligt tilltagen för att driftpersonalen skall kunna få en tillräcklig
kännedom av dokumentation, placeringar, funktioner, drift och underhåll av anläggningen

AFD.27 UNDERRÄTTELSE OM AVVIKELSER O D
Part skall utan dröjsmål skriftligen underrätta motpart om han upptäcker att omständigheter
av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer.

AFD.28 UNDERENTREPRENÖRER
Entreprenören skall vid val av underentreprenör samråda med beställaren. Eventuellt byte av utsedd
underentrepreneur skall godkännas av beställaren.

AFD.3 ORGANISATION
Entreprenören skall i anbud överlämna sin organisationsplan för entreprenaden. Denna
organisationsplan ska innehålla uppgifter om arbetsledningen för projektet samt dess behörighet.

AFD.311 BESTÄLLARENS OMBUD
Linus Nordling, nordling.linus@gmail.com, 0730-448335

AFD.312 BESTÄLLARENS KONTROLLANT
Enligt besked senast vid startmöte.

AFD.313 ENTREPRENÖRENS OMBUD
Anges i anbud.
Ombud får inte bytas utan godkännande från beställaren.

AFD.321 STARTMÖTE
Innan entreprenaden påbörjas kallar beställaren till startmöte.
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AFD.322 PROJEKTERINGSMÖTEN
Entreprenören skall hålla och protokollföra projekteringsmöten i erforderlig omfattning.
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara i dessa möten.

AFD.323 BYGGMÖTEN
Beställaren eller dennes ombud, kallar till byggmöten på arbetsplatsen minst en gång per månad. Vid
byggmöten skall kallad entreprenör närvara av personal med befogenhet att fatta beslut i såväl
tekniska som ekonomiska frågor.

AFD.33 TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT PBL
AFD.34 PROJEKTERINGSLEDNING, ARBETSLEDNING OCH ANSTÄLLDA
AFD.341 PROJEKTERINGSLEDNING
Entreprenören svarar för projekteringsledning

AFD.35 KONTROLL OCH PROVNING
AFD.352 PROVNING
Samordnad provning:
Samtliga egenprovningar skall vara utförda och protokollförda utan fel innan samordnad provning får
påbörjas. Protokollen skall vara verifierade dels av Entreprenörens ansvariga dels av respektive
underentreprenör ansvarige samt visade för och godkända av beställaren. Underlag för samtlig
dokumentation skall vara överlämnade till beställaren för granskning en vecka före samordnade
provningen.
Efter injusterad anläggning och provning av injustering utförs provningar av funktionskedjor och
prestanda där flera entreprenörer medverkar. Entreprenören ansvarar för att planering och
samordning av provningarna genomförs på rätt sätt.
Samtliga berörda entreprenörer skall medverka vid provningarna och signera protokollen att
provningen utförts med godkänt resultat. Orsaker, som kan påverka provningarna eller andra
väsentliga uppgifter, markeras och antecknas för respektive system, anläggning mm.
Beställaren skall ges möjlighet att närvara vid samordnad funktionsprovning av anläggningen.
Provning skall vara utförd och protokollförd senast 2 veckor före slutbesiktning.

AFD.361 SAMORDNING AV ARBETEN
Entreprenören skall svara för samordning mellan egna och beställarens arbeten
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AFD.364 SAMORDNING AV ARBETARSKYDD
Med ändring av ABT 06 kap 3§9
Entreprenören skall överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar den som låter utföra
byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och
olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnads o anläggningsverksamheten.

AFD.3641 ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖ
AFD.3642 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR PLANERING OCH PROJEKTERING (BAS-P)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 33 § 7a samt i anslutande
föreskrifter.

AFD.3643 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR UTFÖRANDE (BAS-U)
Entreprenören utses till att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 33§7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

AFD.37 DAGBOK
AFD.4 TIDER
AFD.41 TIDPLAN
Entreprenören skall upprätta samordnade tidplaner för projektering och genomförande.

AFD.42 IGÅNGSÄTTNINGSTID
Beräknas till tidigast vintern 2015

AFD.44 FÄRDIGSTÄLLANDETIDER
Färdigställandedatum är maximalt femton månader efter grävstart.

AFD.461 GARANTITID FÖR ENTREPRENADEN
I enlighet med AB 06 kap 4§7

AFD.462 UTÖKAT GARANTIANSVAR
Flerfunktionsnät telekommunikation, systemgaranti 5 år enl 64.BCD.
Entreprenören skall i samband med slutbesiktning överlämna garantisedlar till beställaren.
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AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE
AFD.51 ANSVAR FÖR TREDJE MAN
Entreprenören är ansvarig för eventuell skada som uppkommer i samband med arbetenas utförande
gentemot tredje man.

AFD.511 VITE VID FÖRSENING
För varje påbörjad vecka som entreprenaden försenas utgår vite med 0,25 % av etappens
uppskattade kostnad.

AFD.531 SYN INOM NÄRLIGGANDE OMRÅDE
Efter avslutade arbeten förrättas ånyo syn med omfattning lika AFD.122.

AFD. 54 FÖRSÄKRING
Entreprenörens försäkring skall minst motsvara allrisk och ansvarsförsäkring för
entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 98 5:22.

AFD. 545 BYGGHERREANSVARSFÖRSÄKRING VID MILJÖSKADA_
Entreprenören skall för beställarens räkning teckna och bekosta Byggherreansvarsförsäkring att
täcka det strikta ansvaret för skador på omgivningen som följer av miljöbalken och jordabalken.
Försäkringsbrev skall överlämnas till beställaren senast tre veckor efter beställning.

AFD. 56 AVSYNING
AFD. 6 EKONOMI
AFD. 611 ERSÄTTNING FÖR ÄTA-ARBETEN
Med ändring av ABT 06:
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ:
1. Enligt à-prislista som skall avse samtliga kostnader inkl kostnader för räntor, administration
och vinst.
2. Överenskommet fast pris. Skall vara uppbyggt genom redovisad kalkyl innehållande mängder
och priser.
3. Vid reglering av tillkommande arbeten enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 9
tillämpas förenklat förfarande enligt följande:
a. Material och varor, verifierad självkostnad + 10 % påslag.
b. Större hjälpmedel, verifierad självkostnad + 10 % påslag
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c. Underentreprenader, verifierad självkostnad, + 10 % påslag
4. Arbetare, avtalat à-pris kr/tim
Ersättning enligt pkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inkl. arbetsledning,
arbetsplatsomkostnader och entreprenörsarvode (ABT 06 kap 6 § 9 moment 1-8)

AFD. 612 ERSÄTTNING FÖR REGLERBARA MÄNGDER
Enligt separat à-prislista, Bilaga C

AFD. 613 ERSÄTTNING FÖR RESOR OCH TRAKTAMENTSKOSTNADER
Samtliga rese och traktamentskostnader skall vara inberäknade i anbud och timpriser.

AFD. 62 BETALNING
Betalning sker inom 30 dagar efter erhållen faktura. Faktura ställes till:

Sätila Fiber Ekonomisk Förening
c/o Gull-Britt Brunander
Kärra 6
438 97 Rävlanda

AFD.622 BETALNINGSPLAN
Entreprenören skall upprätta prestationsbunden betalningsplan med förslag på etappindelning.

AFD. 624 FAKTURERING
AFD. 631 SÄKERHET TILL BESTÄLLAREN
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21. Säkerheten skall utgöras av bankgaranti
utfärdad i svensk bank. Eller annan säkerhet som parterna kommer överens om.
Överenskommen säkerhet skall gälla tills eventuella garantianmärkningar är åtgärdade.

AFD. 632 SÄKERHET TILL ENTREPRENÖREN
Lämnas ej.

AFD. 7 BESIKTNING
AFD. 713 SLUTBESIKTNING
Beställaren utser besiktningsman.
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AFD. 715 GARANTIBESIKTNING
AFD.72 BESIKTNINGSMAN
AFD.9 TVIST
Med ändring av ABT 06 kap 9§1 föreskrivs att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk
domstol och svensk lag såvida parterna inte kommer överens om annat.

4. AFH. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
Där inget annat anges under detta avsnitt anskaffar och bekostar entreprenören erforderliga
hjälpmedel för entreprenadens genomförande.

AFH. 1 PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
Arbetsområdet disponeras i samråd med beställaren.

AFH. 2 BODAR
AFH. 41 TILLFÄLLIG ELFÖRSÖRJNING
Entreprenören svarar för erforderlig inkoppling och tillfällig elförsörjning. Förbrukningsavgift
bekostas av entreprenören.

AFH. 42 TILLFÄLLIG VA-FÖRSÖRJNING
Entreprenören svarar för erforderlig inkoppling och tillfällig vattenförsörjning. Förbrukningsavgift
bekostas av entreprenören.

AFH. 5 SKYDD AV ARBETE OCH EGENDOM M.M.
AFH. 52 SKYDD AV LEDNING, MÄTPUNKT MM
AFH. 53 SKYDD AV VEGETATION
Gäller vegetation utanför tomtgräns. Innanför tomtgräns enl. ök med resp. fastighetsägare.
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5. AFJ. ALLMÄNNA ARBETEN
AFJ. 4 SKYDDSÅTGÄRDER
AFJ. 42 BULLERSKYDD
Ansvar för bullerskydd åvilar entreprenören.

AFJ. 7 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M
AFJ. 72 RENHÅLLNING
AFJ. 76 ÅTERSTÄLLANDE AV MARK
Återställande av angränsande mark skall ske till ursprungligt skick.
Vid arbete på tomtmark skall fastighetsägarens utlåtande inhämtas skriftligen av entreprenören och
uppvisas för beställaren senast vid slutbesiktning
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6. À-PRIS LISTA
I anbudet skall kostnad per enhet för nedanstående kategorier/uppgifter lämnas.
Projektering

kr/tim exkl. moms

Maskinstorlek, typ

kr/tim inkl. förare exkl. moms

Maskinstorlek, typ

kr/tim inkl. förare exkl. moms

Maskinstorlek, typ

kr/tim inkl. förare exkl. moms

Lastbil borttransport

kr/tim inkl. förare exkl. moms

Tilltransport av material

kr/tim inkl. förare exkl. moms

Assisterande personal utanför maskinerna

kr/tim exkl. moms

Tryckning under vägar, beräknat

kr/m exkl. moms

Etablering tryckning

kr/st exkl. moms

Sättning och montering av skåp

kr/st exkl. moms

Grus 0-18 (0-16)

kr/ton exkl. moms

Grus 16-22

kr/ton exkl. moms

OPTION
GPS-positionering, inmätning av kanalisation

kr/m exkl. moms

Plöjning inkl. återställning

kr/m exkl. moms

Grävning inkl. återställning

kr/m exkl. moms
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