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Tilbudskonkurranse - utskifting av vinduer ved Lyngdal kulturhus
Lyngdal kultursenter KF inviterer med dette til konkurranse, utskifting av vinduer ved Lyngdal kulturhus.
Henvendelser i anledning konkurransen rettes til teknisk leder ved Lyngdal kulturhus:
Rune Hauan
rune.hauan@lyngdal.kommune.no
mb 40 41 46 00
Postadresse:
Lyngdal kultursenter KF
Torggata 4
4580 Lyngdal
Generelt om leveransen
Lyngdal kulturhus ble bygget i 2004. Ganske mange av vinduene/listverk har i løpet av årene som har gått fått
råteskader på grunn av feil ved produksjon/impregnering og må skiftes ut.
Det er ønskelig med to pristilbud:
Del 1 av prosjektet (kontorvinduer) ønskes gjennomført i løpet av sommeren/høsten 2017.
Del 2 (vinduer i bibliotek) tenkes gjennomført i 2018 (med forbehold om finansiering).
Se vedlegg A vindusplan for spesifikasjon av del 1 og 2.
Dersom tilbudt pris overstiger bevilgningene forbeholder Lyngdal kultursenter KF seg retten til å kjøpe deler av
leveransen. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle bli avlyst som følge av manglende
finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.
Fremdriftsplan
Utlysning:
Befaring:
Tilbudsfrist:
Valg av leverandør:

6. juni 2017
14. juni 2017, kl. 10.00
23. juni 2017, kl. 12.00
27. juni 2017

Besøksadresse:
Grøndokka 4
4580 Lyngdal

Org. nr: 985 658 714

Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal

Tel: +47 38 33 40 40
E-post: post@lyngdalkultur.no

Side 2

Innlevering av tilbud
Innlevering av tilbud skal skje på epost til: rune.hauan@lyngdal.kommune.no
Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig i 160 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.
Forbehold
Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren.
Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene kan føre til
avvisning.
Oppdragsgiver vil i evalueringen foreta en selvstendig vurdering av de økonomiske konsekvensene av
forbeholdene. Forbehold som ikke lar seg prissette vil medføre avvisning.
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som
inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.
Tildeling
Tildeling av kontrakt skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige,
basert på kriterier som fremgår av nedenstående tabell.
Tildelingskriterier
Arbeidet med utskifting av vinduer vil bli tildelt den tilbyderen som har det økonomisk mest fordelaktige tilbud
basert på følgende kriterier:
Kriterier

Vekt

Grunnlag

Pris
Tilbudspris

80 %

Kvalitet

10 %

Det skal gis et løsningsforslag hvor jobbene er tenkt løst,
kvalitet og utforming på vinduer og FDV dokumentasjon.

Leveringstid

10 %

Fremdriftsplan, Planlagt ferdigdato.
Leveransetid på produkter skal spesifiseres.

Evalueringen
Evaluering av økonomi: priser vurderes forholdsmessig mellom tilbyderne.
Det gis poeng på en skala fra 1-10, der 10 er best.
Evaluering av kvalitet: Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering hvor de kriterier som er
spesifisert ovenfor er lagt til grunn. Det er gitt poeng på en skala fra 1-10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes
som best for dette kriteriet oppnår den høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som
er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet.
Evaluering av Leveringstid: Gis poeng fra 1-10. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet oppnår den
høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud
fremstår i forhold til det beste tilbudet.
Poengene blir deretter multiplisert med det angitte vekttallet, og disse vektede poengene summeres.
Den tilbyder som har den høyeste poengsummen sammenlagt, vil bli tildelt jobben.

Side 3
Spesifikasjon vinduer i Lyngdal kulturhus
Utført arbeid omfatter ALLE ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring, avvikling, drift og avvikling av
byggeplass for alle arbeider som skal utføres. Eksempler er nødvendig lift/stillas, avfallshåndtering, provisoriske
anlegg, tetting etc.
Det skal utarbeides FDV-sluttdokumentasjon. Denne skal leveres i digital versjon. 10 % av kontraktssummen
holdes tilbake til sluttbefaring og sluttdokumentasjon er levert og godkjent av byggherre.
Tilbyder er selv ansvarlig for å besiktige byggeplassen og gjøre seg kjent med de forhold som kan få innflytelse
på arbeidene som skal utføres.
Lyngdal kultursenter KF forbeholder seg rett til å forkaste innkomne tilbud. Alle utgifter i sammenheng med
utarbeidelse av tilbudet må dekkes av tilbyder.
Det vil være mulig å melde seg på en tilbudsbefaring dersom det er ønskelig.
Når det gjelder detaljer skal disse utføres etter anerkjente løsninger som angitt i Sintef Byggforsk sine
byggdetaljblader eller tilsvarende, dersom annet ikke er beskrevet.
Beskrivelse vinduer
Tidligere vindusskjema finnes i vedlegget (A).
Oppdragsgiver tar forbehold om avvik i vinduenes størrelse. Eksakt måltaking må utføres av valgt entreprenør
før vinduer settes i bestilling. Vinduesarealet og inndeling skal opprettholdes.









Kontorvinduer i 2. og 3. etasje skal kunne åpnes som eksisterende. Eksisterende vinduer er
sidehengslede. Nye vinduer skal være utadslående på grunn av konflikt med persienner/gardiner.
Glass skal være 2-lags energiglass.
Utvendig skal vinduene skal leveres ferdig malt/lakkert i Gogstad gul 2033-Y26R (Jotun).
Innvendig skal vinduene være hvite i del 1 og lakkert furu i del 2.
Vinduene samlede U-verdi får maksimalt være 1,6 W/m2K.
Det skal leveres aluminiumbeslåtte vinduer (utvendig), evt. trevirke skal være dyppimpregnert.
Det skal isoleres mellom vegg og vindusforing.
Det gis åpnings for tilbud på vinduer i hel aluminium (gjelder kun del 1).

Foringer og listverk
Del 1
Alle foringer og listverk innvendig skal være hvite, alle spikerhull skal flekkes.
Utvendig: Gogstad gul 2033-Y26R (Jotun).
Del 2
Alle foringer og listverk innvendig skal være lakkert furu (på grunn av eksisterende interiør).
Utvendig: Gogstad gul 2033-Y26R (Jotun).

