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Anbudsförfrågan
Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening inbjuder er att lämna anbud avseende ett fibernät av liknande
konstruktion som redan finns i drift i socknarna Hejde-Väte, Grötlingbo, Vall-Hogrän-Mästerby, m.fl.

Vänliga hälsningar
Henrik Östman

Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening
Org.nr: 769623-8943

Henrik Östman
Hörsne Mattsarve 320
622 58 ROMAKLOSTER
Tel: 070-292 46 33
hbfiber@gmail.com
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ANBUDSUNDERLAG

BESTÄLLARE
Beställare är Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening, hädanefter kallad föreningen.
Organisationsnummer: 769623-8943.

BESTÄLLARENS OMBUD UNDER ANBUDSTIDEN
Ansvarig för denna anbudsförfrågan är: Henrik Östman
Adress: Hörsne Mattsarve 320
Postadress: 622 58 Romakloster
E-post: hbfiber@gmail.com
Telefon: 070-292 46 33

INFORMATION OM ENTREPENADEN
Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening har som syfte att bygga ett fibernät i socknarna Hörsne, Bara
samt delar av Dalhem. Föreningen har tidigare upphandlat leverans av material samt tjänster i form av
fiberblåsning och svetsning, denna anbudsförfrågan gäller endast markentreprenaden för projektet.
Entreprenaden omfattar förläggning av optoslang och varningsnät (ca: 10 cm ovan slang). Återfyllning
görs med befintligt material (sten max 50 mm), vid berg skall återfyllnad kring slang först ske med
cirka 20 cm sand.
Schaktens totala längd är teoretiskt beräknat till cirka 30 km. Schakten kommer i första hand vara
möjligt att plöja(kabelplog), uppskattningsvis cirka 70 procent. Övriga sträckor (schakt) kommer att
utgöras av öppet schakt(grävmaskin eller kedjegrävare).
Förläggningsdjup
Åkermark, 75-100 cm
Ängsmark, skog och övrig mark, 60 cm
Tomtmark, 40 cm
Vid berg läggs slangen minst 30-40 cm under bergsnivå, slangen förläggs i sand.
Ledningsvisning skall ombesörjas av entreprenören. Skadade ledningar skall åtgärdas
fackmannamässigt, detta gäller även dräneringsledning. Ledningsschaktet skall återfyllas och
återställas fackmannamässigt.
Föreningen bistår med röjning och käppning av planerade sträckor och tillhandahåller personal i
schakten vid behov.
Entreprenören skall erbjuda helentreprenad, även avseende tjänster som


Väg- och kanalgenomgångar

2011-11-26



Projektering av TA-planer(Entreprenören skall vara godkänd för arbete på väg &
utmärkningsansvarig)




Behjälplig med upprättande av arbetsmiljöplan
GPS inmätning enligt gällande standard
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Lämnat anbud skall inkludera bandlarvare av olika storlekar för att klara besvärliga förhållanden samt
schakt genom tomtmark.

ERSÄTTNINGSFORM FÖR ANBUDSGIVNING
Föreningen medger inte ersättning för upprättandet av anbud(offert).

PRISSÄTTNING FÖR UPPDRAGET
I anbudet skall anges timpris och uppskattat löpmeterpris på berörd sträcka, samt prislista för väg- och
kanalgenomgångar och eventuell bergfräsning.
Ovan angivna prissättning skall återge entreprenadens omfattning såsom: schakt, plöjning,
projektering och utförande av TA-planer, behjälplig med arbetsmiljöplan, GPS-insamling.
Entreprenören skall i anbudet ange belopp för entreprenad och entreprenadverksamhet gällande
allrisk- samt ansvarsförsäkring.
Samtliga priser skall lämnas i SEK exklusive mervärdesskatt.

FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN
Frågor ställs till föreningens ombud. Om anbudsgivaren anser att några av de ställda kraven är
otydliga, orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande är det viktigt att ombudet
kontaktas så tidigt som möjligt.

TIDSPLAN
Byggstart 2012-03-01
Färdigställt senast 2012-10-31

ANBUDSTIDENS UTGÅNG
Anbudet skall vara föreningen tillhanda senast 2011-12-30 .

ANBUDETS GILTIGHET
Anbudet skall vara bindande i 4 månader efter anbudstidens utgång.

UTVÄRDERING AV ANBUD
Föreningen förbehåller sig fri prövningsrätt
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BETALNING
Betalning 30 dagar efter erhållen godkänd faktura.

UPPGIFTER OM ANBUDSGIVAREN
Följande information skall finnas med i anbudet:
Företagsnamn
Organisationsnummer *
Postadress
Telefonnummer
Ev. webbplats
*Organisationsnummer
– för aktiebolag uppge organisationsnummer.
– för handels- och kommanditbolag uppge dels bolagets organisationsnummer dels deltagarnas
organisations- eller personnummer.
– för enskild firma uppge personnummer.
Kontaktperson 1
Namn
Befattning
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Kontaktperson 2 (Om kontaktperson 1 inte går att nå)
Namn
Befattning
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Behörig företrädare i samband med tecknande av kontrakt
Namn
Befattning
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

REGISTRERINGS-, SKATTE OCH AVGIFTSSKYLDIGHETER
Anbudsgivaren skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende redovisning och betalning av
mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda. Om Anbudsgivaren kommer att
använda underentreprenörer för uppdraget skall anbudsgivaren ansvara för att underleverantörerna
uppfyller ovanstående krav i förhållande till sin del av uppdraget.

BILAGA
Till denna anbudsförfrågan bifogas planerad ledningsdragning i form av en PDF-fil som representerar
en översiktplan (schaktplan) för sockenområdena. Föreningen reserverar sig för att schaktplanen kan
komma att ändras under projektets gång, t.ex. då fler fastigheter väljer att ansluta sig.

