PLAN OG TEKNISK
Politiet Brede Holdbrekken

04.12.2018

Deres ref.:

Vår ref.:

17/1652-78 4544

Ark.:

FA-H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 07 BYGGEKOMITEEN
03.12.2018
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 (meldt
forfall, informert før møtet)
Ståle Sønsteli
Møtested/dato:
Rådhuset 03.12.2018 kl 13.30 – 14.45
Neste møte:
Aktuelt i januar, avtales endelig.
Sak

Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

07.01 Gjennomgang forrige referat
Hovedpunkter i referatet gjennomgått med vekt på punkt 06.04, med foreslåtte
justeringer av situasjonsplan, som alle ble tatt inn i endelig forslag til løsning som
ble sendt Husbanken.
07.02 Gjennomgang godkjent søknad fra Husbanken
I brev av 15.11.2018 gir Husbanken tilsagn om tilskudd på inntil 17.746.000,- til
prosjektet under vilkår angitt i brevet.
Signert tilsagn med aksept av vilkårene er returnert Husbanken. Antatt ferdigdato
i vedlegg til returnert tilsagn er satt til 07.2020.
Godkjent løsning er i henhold til siste godkjente tegninger sendt Husbanken.
Aktuelle tegninger ble gjennomgått i møtet.
Kommentarer:
• Terrenget heves (vel 1 m på søndre del av tomta) slik at golvnivå på nybygg
blir som på RES – (universell utforming og evt. flom, (ikke flomutsatt iflg.

Ansvar

•
•

flomkart)
Bør det vurderes takoverbygg foran hele 2-èr husrekka
Omfang av vinduer i gavlvegg i avlastnigsleil., mot sov og stue vurderes

07.03 Anbudsprosessen
Ringebu kommune har innført Mercell som konkurransegjennomføringsverktøy
(KGV). KGV er et fagsystem som gir elektronisk støtte i hele
konkurransegjennomføringen fra kunngjøring til kontraktsinngåelse.
Datoer:
Konkurransen ble kunngjort:
Tilbudsbefaring:
Tidsfrist for å stille spørsmål:
Innleveringsfrist:

29.10.2018
02.11.2018
30.11.2018
14.12.2018 kl 12:00

Systemet ble kort vist i møtet og alle dokumenter, tegninger og vedlegg finnes
elektronisk i systemet.
Det er registrert mange interessenter.
Det er knyttet stor spenning til prisnivået.
Ettersom konkurransen gjennomføres med forhandlinger, kan ingen summer eller
beløp offentliggjøres før evaluering er gjennomført og innstilling av tilbyder er
gjort.

07.04 Videre framdrift
Informasjon og tegninger på hjemmeside oppdateres raskt - PL.
Tilbudsfrist 14.12.2018 kl 12.00.
Evaluering og forhandlingsmøter, mid Desember- ut Januar.
Møte i BK etter evaluering men før innstilling offentliggjøres, innkalling i god tid.
Nytt møte med brukere/pårørende etter evaluering og tildeling.
Forslag om befaring med brukere/pårørende og andre (?) ved typisk 2-3 viktige
milepæler i byggeperioden.
Innflytting 3.kvartal 2020.

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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