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PA 001 Anbud og tilbudsoppbygging
1. Om prosjekteringsanvisninger
Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.
Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent
med gjeldende prosjekteringsanvisninger.
Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt
De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med
prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig
med godkjenning fra Eiendomssjef.
Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 8402
og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Formål
Formålet med denne PA-en er å gi prosjektleder og de prosjekterende (RI/ARK) retningslinjer for hvordan
entreprenørtilbud skal bygges opp.

3. Tilbudsoppbygging
Konkurransegrunnlaget består av prosjektbeskrivelse inkl. kravspesifikasjon med Sykehuset Telemark anbuds
og kontraktbestemmelser samt beskrivende mengdeberegninger iht. NS 3420 og NS 3421. Rigg og drift
kapittel beskrives etter NS 3419.
Arbeidsbeskrivelse og tegninger skal være tilrettelagt for fastsumkontrakt, hvis annet ikke er avtalt. Krav til
kvalitet, ytelse og funksjon beskrives og mengder angis.
Beskrivelse redigeres etter NS3451. RI/ARK plikter å sette seg inn i gjeldende konkurranseregler, herunder
regler for off. anskaffelser og EØS-regler. (Juridisk)
Anbudsgrunnlaget skal gi et fullstendig kontraktsgrunnlag og bestå av:
1. Generell beskrivelse basert på maler for de ulike kontrakttypene (se vedlegg) Ansvarlig prosjektleder
2. Byggherrens spesielle kontraktbestemmelser for de ulike kontraktstypene (se vedlegg) Ansvarlig
prosjektleder
3. Beskrivelse med mengdefortegnelse av de arbeider det ønskes anbud/tilbud på. Generell orientering,
funksjonsbeskrivelse og detaljerte tekniske krav med mengder skal inngå. Bruk av produktnavn tillates
ikke med mindre det er spesifisert i prosjekteringsanvisninger. Anbuds/tilbudstegninger og evt.
skjemaer. Anbudstegningene skal påføres “anbudstegning”. Ansvarlig prosjekterende
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Dersom det er hensiktsmessig kan følgende vedlegg benyttes
1. Anbudssammendrag Ansvarlig prosjektleder
2. Byggeplassarrangement (dvs. riggplassering, lagerplass, kranplass etc.) Ansvarlig prosjekterende
3. SHA plan Ansvarlig prosjektleder
SHA og rent bygg skal beskrives som en prisbærende post.
Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal etterspørres.
Dersom en velger å ha en entreprenør som skal ha ansvar for fremdriftskoordinering skal dette beskrives som
egen post i den aktuelle beskrivelsen
Alle anbudene skal i prinsippet bygges opp likt og gis et helhetlig preg.

Relaterte dokumenter
" PA 002 Vurdering av tilbud

Vedlegg
Ƨ Konkurransegrunnlag generelle del NS8405.docx
(https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24234)
Ƨ Konkurransegrunnlag generelle del NS8406.docx
(https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24235)
Ƨ Konkurransegrunnlag generelle del NS8407.doc
(https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24237)
Ƨ Entreprisebok (NS8405).docx (https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24238)
Ƨ Entreprisebok (NS8406) Kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser.docx
(https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24239)
Ƨ Entreprisebok(NS8407) Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.docx
(https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/24240)
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