PLAN OG TEKNISK
Politiet Brede Holdbrekken

25.01.2019

Deres ref.:

Vår ref.:

17/1652-85 4544

Ark.:

FA-H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 08 BYGGEKOMITEEN
25.01.2019
Deltakere:
Byggekomiteen (BK)
Ringebu kommune

Brede Holdbrekken, Berit Aarnes, Erik Odlo, Else Sæter
Jostein Gårderløkken, Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:
Deltakere
Ingolf Morten Bones
Ståle Sønsteli (vara)

Møtested/dato:
Rådhuset 25.01.2019 kl 09 – 10.30
Neste møte:
avtales
Sak

Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

Ansvar

08.01 Innstilling av totalentreprenør
Sak med forslag til innstilling ble oversendt byggekomiteen 23.01.2019.
Anbudsprosessen fra offentliggjøring, via tilbudsperiode, innlevering og evaluering
ble gjennomgått.
Evaluering er gjennomført ihht. konkurransegrunnlaget med vekting av pris 100%.
Reviderte og evaluerte tilbudssummer ble gjennomgått og er:
T1
Evensen &
Evensen
Revidert tilbudssum eks., mva

45 706 756

T2
Fron Bygg
43 552 500

T3
Bergdølmo
Entreprenør
48 307 863

Evalueringen viser at Tilbyder T2, Fron Bygg AS kommer best ut i konkurransen,
og administrasjonen anbefaler Ringebu kommune å gå i kontraktsforhandlinger
med dem.
Byggekomiteen er enig i innstillinga.

Budsjett ble gjennomgått, og prosjektet omfatter i tillegg til nytt Bofellesskap,
Standardheving VA-nett i området og Sprinkling av RES.
I økonomiplan 2019 -2022 ligger dette inne som tre ulike prosjekt.
Med vurderte byggherrekostnader i tillegg til sum totalentreprise, er kostnader
innenfor budsjett. Det forutsettes at tilskudd fra Husbanken utover dert som er
lagt til grunn for finansiering i vedtaket for prosjektet kommer prosjektet til gode.
Dette utgjør kr 1.246.000,-

08.02 Gjennomgang forrige referat
Referat kort kommentert.

08.03 Videre framdrift
Innstilling av totalentreprenør oversendes tilbyderne idag. Kontrakt signeres etter
karensperiode (10dager).
Info legges ut på hjemmesida.
Leder av Byggekomite orienterer om prosjektet, innstilling av utførende og
budsjett i kommunestyremøte 12.02.1019. PL lager forslag til enkel presentasjon.
Bruker involveres i detaljprosjektering, Berit er kontaktperson.
Plassering av personheiser avklares av bruker – hvilke tre leil. skal ha det i tillegg
til avlastningsleil. – ansvar Berit.
Personheis kan dekkes gjennom hjelpemiddelsentralen for den enkelte bruker –
avklares.
Vi avventer videre møter i byggekomite til framdriftsplan er lagt av
totalentreprenør i samarbeid med byggherre.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.
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