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ANBUDSGRUNNLAG 
 
A.   ANBUDSINNBYDELSE 
 
Nesseby kommune ønsker anbud på vintervedlikehold (brøyting, fresing, strøing, rydding og 
annet vintervedlikehold) på strekningene angitt i vedlegg I i perioden 01.11 2007 til 10.05 
2011.  
 
Anbud gis på vedlegg I til dette anbudsgrunnlag og sendes/leveres i konvolutt merket  
"ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD NESSEBY KOMMUNE".  
 
Merk konvolutten med den/de roder som det gis anbud på.  (For eksempel: Rode 1og 2).  
Dersom det gis anbud på begge rodene, så skal disse legges i samme konvolutt.  
Anbud skal være Nesseeby kommune i hende innen den 22.10.2007 
 
Anbud sendes: Nesseby kommune teknisk virksomhet, 9840 Varangerbotn 
 
Alle henvendelser og spørsmål vedrørende anbudsgrunnlaget rettes til: 
Oddleif Nilsen, tlf. 78959561 / 92632306  
 
 
Åpning av de innkomne anbud vil finne sted på rådhuset Teknisk virksomhet, den 23.10. Kl 1200 

 
 
 
 
Nesseby kommune, den 01.10.07 
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B.   ANBUDSREGLER 
 
B1 Generelt 
 
Nesseby kommune forbeholder seg retten til å avvise: 
- et hvert anbud som ikke er i samsvar med forespørselen 
- ethvert anbud med uriktige og manglende opplysninger/dokumentasjon 
-  ethvert anbud på grunnlag av avvisningsgrunner som nevnt i  EØS-forskriften om 

tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp. 
 
Nesseby kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud på et saklig grunnlag. 
 
Anbud som kommer inn etter anbudsfristen, avvises. Unntaket kan være anbud som kommer 
inn for sent, men før åpning. Kan det dokumenteres med kvittering fra Posten at anbudet er 
postlagt så tidlig at det ved normal postgang burde ha vært kommet frem før fristens utløp, så 
aksepteres anbudet. Anbud som sendes på telefax eller annen automatisk dokumentoverføring 
aksepteres ikke, og blir avvist. 
 
B2 Krav til anbudet  
Anbudet gis ved å returnere vedlegg I fullstendig utfylt inkludert nødvendig underskrift i 
skjema 1. Manglende utfylling vil kunne medføre avvisning. Skjemaene som returneres 
inneholder følgende: 
 
- Spesielle opplysninger for kontrakten. 
- Skjema 1. Her utfylles: enhetspriser, timepriser osv.. 
- Skjema 2. Avkryssningstabell for nødvendig dokumentasjon, som skal vedlegges 

anbudet.  
- Skjema 3. Avkryssningstabell for øvrige kriterier. 
- Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin. 
- Kontrakt (Beholdes av tilbyder, signeres/stemples av partene ved kontraktsinngåelse). 
 
Ved anbud på flere kontrakter, sendes vedlegg I i retur, for hver kontrakt. Skjema 1 skal være 
datert og underskrevet for samtlige kontrakter. 
 
B3 Anbudets gyldighet og vedståelse 
Tilbyder må vedstå seg sitt anbud frem til alle anbud er evaluert og leverandør antatt, dog 
senest innen den 30. oktober 2007. Det forutsettes videre at tilbyderen ved eventuell inngåelse 
av kontrakt, er innforstått med at man i beredskapsperioden til enhver tid forplikter seg til å 
være disponibel og rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for 
vinterarbeider. 
 
B4 Konkurranseregulerende avtaler 
Det gjøres oppmerksom på at det er forbudt med konkurranseregulerende avtaler. Forbudet 
retter seg mot at ervervsdrivende inngår avtaler (muntlig som skriftlig), samordner praksis 
eller foretar annet som er egnet til å påvirke konkurransen, jfr konkurranselovens kap. 3. 
Overtredelse av forbudet vil føre til at anbudet blir avvist. 
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B5 Valg av anbud 
Nesseby kommune vil basere tildelingen av kontrakten på det økonomisk mest fordelaktige 
kjøp. Dette innebærer at den leverandør som velges skal ha det kvalitative, faglige, tekniske 
og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten. Det mest fordelaktige kjøpet blir det 
anbud med den laveste anbudspris, sammenstilt med forventet kvalitet på utførelsen av 
tjenesten, samt andre forhold som kan ha innvirkning på totalkostnaden for Nesseby 
kommune . Vurderingsgrunnlaget er opplysninger gitt i anbudet (teknisk stand på utstyret, 
faglige og tekniske kvalifikasjoner), samt Nesseby kommunes erfaring med firmaet.  
 
B6 Kontraktinngåelse 
Av hensyn til klare ansvarsforhold i forholdet mellom leverandør og oppdragstaker, inngås 
kontrakt kun med en juridisk selvstendig enhet. Kontraktspartner skal i anbudet ha 
dokumentert at denne eier/leaser lastebilen/maskinen som skal benyttes i oppdraget, samt 
spesifisert hvilke personer som står for utførelsen av arbeidet. Med leasing forstås avtale om 
innkjøpsfinansiering som innebærer leie av bruksrett. Finansieringsselskapet kjøper inn og har 
eiendomsrett til gjenstanden og leier denne ut til leverandøren.  
 
Når kontrakt er underskrevet av tilbyder og av Nesseby kommune, gjelder anbudsgrunnlag og 
anbud som kontrakt sammen med rodebeskrivelse og instruks for vintervedlikehold. 
 
B7 Anbudets omfang 
Det betales ikke ut egen beredskapsgodtgjørelse. Beskrevne mengder i anbudet er stipulert ut 
fra et gjennomsnitts antall turer i løpet av vinteren, og beregnet tidsforbruk pr rode. 
Grunnlaget for fastpriskontrakt vil være stipulert tidsforbruk til brøyting/vintervedlikehold. 
Dette vil på de forskjellige roder fremkomme slik:  
 
Stipulert tidsforbruk til    Rode 1  Rode 2 
Brøyting/øvrig vintervedlikehold  275 Timer 330 Timer 
 
Det understrekes at brøyting ikke skjer på timesbasis, men på fastpris. Dette medfører at 
overskridelser av timetallet  ikke automatisk vil bli utbetalt. Det er derfor anbyders ansvar å 
fastsette timepris ut i fra anbyders kostnader. 
I tillegg må sandstrøing skilles ut som eget anbud uavhengig av resten av vintervedlikeholdet. 
 
C.  GENERELT OM OPPDRAGET 
 
Anbudet gjelder innleie av maskiner med fører til snøbrøyting, snørydding, og øvrig 
vintervedlikehold. Med øvrig vintervedlikehold menes snøfresing, snø- og ishøvling rydding 
av vegkryss og lignende.  
 
Det fremgår av anbudsinnbydelsen hvilke arbeidsoppgaver anbudet omfatter. 
 
Oppgavene som er nevnt ovenfor er heretter omtalt som vinterarbeid. 
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D. KRAV TIL LEVERANDØREN 

 
For at en leverandør skal komme i betraktning, må en del krav oppfylles. Nedenfor finnes en 
oversikt over disse kravene. 
 
D1 Krav til maskiner med utstyr 
 
Varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys (lysutstyr) og annet 
nødvendig varselutstyr skal være montert på maskinen. 
Tilbyder og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig 
mobiltelefon når lastebil/maskin er i bruk. Det må også være reservemaskiner tilgjengelig. 
 
D2 Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold 
Den tilbyder som får tildelt brøytekontrakten forplikter seg til å overvåke tilstanden på roden i 
beredskapsperioden.  
 
Arbeidet skal utføres av tilbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold. Skifte av fører som ikke 
er oppført på førerlista i anbudet skal meddeles og godkjennes av Nesseby kommune før det 
iverksettes. 
  
Tilbyder er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens 
krav til utførelse og ansvar:  
 
Tilbyder kan ikke sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Tilbyder kan ikke overføre 
kontrakten til andre leverandører unntatt i spesielle tilfeller som i så fall må godkjennes av 
Nesseby kommune. Eksempler på dette er når: 
 
- Tilbyder bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten 

gjennom et aksjeselskap.  
- En selvstendig næringsdrivende faller bort, og virksomheten videreføres på en slik 

måte at de som har et tjenesteforhold vedr. vinterarbeider, kan fortsette i sin stilling. 
 
D3 Forhold til offentlige myndigheter, lov og regelverk 
Ved utvelgelse av anbud vil det bli lagt vekt på at tilbyder overholder sine forpliktelser i 
forhold til offentlige myndigheter samt lov- og regelverk. Dette omfatter forpliktelser som 
arbeidsmiljølovgivning, internkontrollforskriftene m.v. pålegger leverandøren, samt regelverk 
som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver, osv. 
 
 
Det kreves ikke transportløyve ved anbud på brøyting. Strøing og transport av strømidler i 
forbindelse med slikt oppdrag, er ikke løyvepliktig når strøapparat benyttes.  
 
Andre maskiner enn de som tilbyderen enten eier eller evt. leaser fra et finansieringsselskap, 
kan ikke benyttes uten spesiell avtale med Nesseby kommune. 
 
Sammen med anbudet vedlegges følgende dokumentasjon: (se også skjema 2 i vedlegg I, som 
inneholder sjekkliste over nødvendig dokumentasjon). 
- kopi av vognkort/dokumentasjon på at tilbyder eier/leaser, eller vil kunne eie/lease, de 

maskiner som forutsettes brukt for oppdraget.  
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- Skatteattest (RF-1244). Skatteattestene må ikke være eldre enn 6 mnd, regnet fra 
anbudsfristens utløp. Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer der 
tilbyder har sitt hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke (2 attester). 

 
Hvert år før vintersesongen starter, skal leverandøren på forlangende kunne legge frem 
dokumentasjon på at en er ajour med innbetaling av skatter og avgifter. Denne 
dokumentasjonen omfatter: 
- Alle avgifter forbundet med eie og drive kjøretøyene, som årsavgift m.v. 
- Skatteinnbetalinger for foretaket, evt. for den selvstendig næringsdrivende. 
- Merverdiavgift. 
 
Dersom tilbyder har ansatte, vil det også kunne bli avkrevd dokumentasjon på at 
yrkesskadeforsikring er tegnet. 
 
D4 Helse, miljø og sikkerhets krav 
Bemanning 
Dersom det er et krav at flere sjåfører skal være tilgjengelige for å kjøre roden, så vil dette 
være angitt i vedlegg I “spesielle opplysninger for kontrakten”. 
 
Miljø 
Leverandøren skal oppfylle de krav som “lov om vern mot forurensing og om avfall” setter, 
for med dette å hindre uønsket miljøbelastning. Dette gjelder både støy til omgivelsene ved 
f.eks. nattarbeid og avgass gjennom unødig tomgangskjøring. Bortkjøring og deponering av 
snø som kan forårsake kjemisk forurensing skal skje på Nesseby kommunes anbefaling. 
 
Bruk av varsellykt 
Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det vises til 
gjeldende bestemmelser utarbeidet av Vegdirektoratet , håndbok 051 “Arbeidsvarsling”, 3 
utgave januar 1988.  
 
Verne- og sikkerhetsregler 
De virksomheter som påtar seg oppdrag, skal rette seg etter de verne- og sikkerhetsregler som 
gjelder for den aktuelle arbeidsplassen. Dette fritar ikke virksomheten fra å opprette 
internkontroll-system i egen virksomhet, jfr  "Forskrift om internkontroll". Nesseby kommune 
kan kreve å få dokumentert at virksomheten har opprettet internkontrollsystem i egen 
virksomhet. 
 
Personlig verneutstyr 
 
Ved arbeid på offentlig veg, skal det benyttes verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, 
klasse III. Øvrig nødvendig verneutstyr så som vernefottøy og hansker skal være tilgjengelig. 
Alt verneutstyr holdes av tilbyder. 
 
Maskiner og lastebiler 
Alle innleide maskiner skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. I enkelte tilfeller kan 
oppdragsgiver ha spesielle krav av verne- og sikkerhetsmessig karakter som går utover gjeld-
ende lover og forskrifter. Disse vil da være angitt i vedlegg I, “Spesielle opplysninger for 
kontrakten”. 
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Tilbyder må regne med at lastebilens/maskinens tilstand og sikkerhet kan bli kontrollert av  
oppdragsgiver/vernetjenesten. Eventuelle krav om endringer/utbedringer fra oppdragsgiver 
hjemlet i gjeldende lover, forskrifter og anbudsgrunnlag skal bekostes av 
lastebil/maskineieren. 
 
Behandling av brudd på verne- og sikkerhetsbestemmelser 
Påtale og advarsel: 
 
Brudd på gjeldende verne- og sikkerhetsbestemmelser skal påtales på samme måte som for 
egne tjenestemenn. Tas det ikke hensyn til påtalen skal dette umiddelbart rapporteres til 
arbeidsledelsen og verneombudet. Arbeidsleder tar dette opp med vedkommende og gir 
muntlig advarsel. Dersom påpekte forhold ikke rettes på, eller ved grove brudd på verne- og 
sikkerhetsbestemmelsene, stoppes arbeidet umiddelbart. Avvikling eller heving av leieavtalen 
vil som følge av dette bli vurdert. 
 
E. ARBEIDS-, KONTRAKTS- OG BETALINGSBETINGELSER 
 
Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsats må påregnes hele døgnet, avhengig av vær- og 
føreforhold. Det vises til opplysninger som Nesseby kommune har gitt i vedlegg I når det 
gjelder standarden på det arbeidet som skal utføres. 
 
Leverandøren skal undertegne og påføre sitt eget stempel i skjema 1, vedlegg I. Vedlegg I 
sendes inn  i 2 eksemplarer. Når kontrakten er underskrevet av begge parter, gjelder 
anbudsgrunnlag/anbud som kontrakt. 
 
E1 Godtgjørelses- og oppgjørsformer 
Oppgjør vil skje 10.01., 10.03. og 10.05. for medgått fastbeløp. 
 
E3 Arbeid utenom beredskapsperioden 
Beredskapen skal gjelde i perioden 01.11 til 10.05 
 
I de tilfeller hvor vinterarbeider er påkrevet utenom den fastsatte beredskapsperioden, har 
leverandøren plikt til å utføre slike arbeider hvis Nesseby kommune forlanger dette i henhold 
til priser angitt i skjema 1. 
 
E4 Forsikring 
Leverandøren er på vanlig måte ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom 
under utførelse av oppdragene.  
 
Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av 
forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges fram. 
 
E5 Prisregulering 
For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr. 1. august for 
endringer etter T.Ø.I. -indeks tabell 3.1.. Basis er 2 kvartal 
Kontrakten gjelder for 5 år regnet fra inngåelsesdato. 
 
E6 Oppsigelse av kontrakten 
Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp med 14 dagers varsel slik som angitt i  
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kontraktens pkt. 8. 
Etter to skriftlige irettesettelser  i løpet av samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av 
ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten.  
 
Overtredelse av bestemmelsene angitt i anbudsgrunnlagets pkt. D3 og D4,  er også å betrakte 
som mislighold av kontrakten. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor leverandøren oppnår 
økonomisk vinning av betydning ved å unnlate å overholde sine forpliktelser i forhold til 
offentlige myndigheter.  
 
Hvis det kan påvises at leverandøren har gitt gale opplysninger for å skaffe seg selv en 
urettmessig økonomisk gevinst, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. 
 
Tilbyder har  krav på betaling for utført arbeid fratrukket oppdragsgivers eventuelle utgifter 
når kontrakten sies opp. 
 
Kontrakten skal kunne sies opp av begge parter med 3 måneders varsel, hvis oppsigelsen kan 
begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til - eller burde ha hatt kjennskap 
til - ved kontraktsinngåelsen. Hvis Nesseby kommune  gjennomfører en slik oppsigelse, har 
leverandøren fortrinnsrett til andre tilsvarende arbeider som Nesseby kommune setter bort til 
private, i et omfang som kompenserer bortfallet av avtalt arbeid. Arbeid gjøres opp etter de 
priser som partene tidligere har avtalt, eller etter en gjennomsnittspris for tilsvarende antatte 
arbeid.   
 
E7 Endring av driftsopplegg 
Under normale omstendigheter vil leverandøren kunne regne med å få anledning til å utføre 
andre vinterarbeid på den avtalte rode, såfremt dette samsvarer med vår egen 
ressursdisponering og at arbeidet blir utført på en forsvarlig og tilfredsstillende måte med det 
anbudte materiell.  
 
Evt. avvik fra en slik forutsetning skal fremgå i anbudsgrunnlaget i vedlegg I.  
 

Side 10 



Vedlegg I 
 INSTRUKS FOR VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER 
 I 
 UNJàRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE. 
§ 1. Alle kontraktører/førere plikter å gjøre seg kjent med roden/plassen før sesongbrøytingen starter. 
§ 2. All snørydding og brøyting på kommunale veger  må, i den utstrekning  været tillater det, være farbar for 
trafikkerende senest kl 06.00. 
§ 3. Snørydding og brøyting om kvelden innskrenkes til et minimum. 
All snørydding og brøyting skal normalt avsluttes innen kl 23.00. 
§ 4. Snørydding på skoleplasser og mindre trafikkerte parkeringsplasser skal normalt ikke ryddes på lørdager, 
søndager og andre høytidsdager, med mindre annet er avtalt i god tid på forhånd. 
I slike tilfeller inngår brøyting av avtalt plass i fast godtgjørelse for perioden 01.11-10.05. 
Unntak fra bestemmelsene om redusert brøyting er snuplasser og busslommer, som inngår i brøyteroden. 
Videre skal parkeringsplass brannstasjonen, parkeringsplass og rømningsveier aldersheimen og bussplass i 
sentrum inngå i normal snørydding. 
Disse plassene er prioritert i all snørydding. 
For øvrig er tettstedsområder og prioritert foran spredte områder.  
Parkeringsplasser til kirkegården, gravlund og Karlebotn kapell skal dessuten være brøytet til gudstjenester, 
begravelser og andre kirkelige handlinger. 
I perioden 01.10-10.05. inngår dette arbeidet i den faste godtgjørelsen.  
§ 5. Brøyting utenom sesongen utføres på timepris. 
Dette arbeidet innskrenkes så langt det er mulig, slik at snørydding kun utføres dersom snømengden på vegbanen 
overstiger 10 cm. 
Dog skal slikt arbeid gjøres uoppfordret av kontraktøren når det er behov for det. 
§ 6. Vegbane med skulder, møteplasser, parkeringsplasser og busslommer skal ryddes i full bredde. 
Brøyting og rydding av møteplasser, busslommer og parkeringsplasser skal foregå om mulig paralelt med 
brøyting av veger, uten ubegrunnet opphold. 
Bortkjøring av snø p.g.a. manglende plass til lagring er kontraktørens ansvar. 
Eventuell bortkjøring ligger inne i fast beløp for perioden 01.11.-10.05. 
§ 7. Snøansamling på oppmerkede eller synlige vann og avløpskummer skal ikke forekomme. 
Dette gjelder spesielt merkede brannkummer. 
§ 8. I vegkryss og ved avkjørsler fra parkeringsplasser og busslommer skal det ikke lagres snø som reduserer 
siktlengden og/eller tildekker trafikkskilt. 
§ 9. Kontraktøren plikter å holde kjøretøy og redskap i stand i.h.t. gjeldende lov og forskrift. 
Likeså å ha i bruk forskriftsmessig varsellys mens snørydding pågår. 
§ 10. Kontraktøren skal under brøyting og rydding vise tilbørlig hensyn til trafikkerende og vegens naboer. 
Om nødvendig må farten settes ned, slik at parkerte og møtende kjøretøyer ikke får tildekket frontruta med 
snøføyke. 
Likeså gjelder det eventuell snøavkast fra plog/fres som kan ramme og beskadige personer, hus, kjøretøy eller 
annen innretning. 
Kontraktør er erstatningspliktig for skader på kommunale anlegg/bygninger, som skyldes uaktsomhet fra førers 
side i forbindelse med brøyting/snørydding. 
Skader påført 3. person er kommunen uvedkommende og må eventuelt dekkes av kontraktør.  
§ 11. Dersom det gjennom vinteren, p.g.a. dårlig eller utilstrekkelig brøyting, blir snøansamling på kommunale 
veger og plasser som gir ekstraordinære problemer ved vårløsningen, kan kommunen rekvirere hjullaster eller 
veghøvel for kontraktørens regning.  
§ 12. Dersom det p.g.a. uvær eller andre ytre årsaker er umulig å utføre brøytingen i.h.t. denne instruks, skal 
virksomhetsleder eller hans stedfortreder underrrettes snarest mulig. 
§ 13. I kontraktsperioden med kommunen forplikter kontraktør å gjennomføre brøyting og rydding i samsvar 
med denne instruks, foran andre kontraktsmessige/private oppdrag. 
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RODEBESKRIVELSER  -  VINTERVEDLIKEHOLD. s. 1/2 
RODE 1: Kommunale veger på strekningen fra HAMMERNES - MESKELV. 
 
STED /VEG        LENGDE/AREAL 
 
I: Hammernes:
 
 a) Fra RV98 til Gunvor og Ingvald Olsen m/snuplass.    320 m 
 
 
II: Bergeby:
 
 a) Fra RV98 til Aslak Eikjok m/snuplass.        1000 m 
 
 
III: Nesseby Kirkested - Nord:
 
 a) Fra RV98 til Olav Lavik Dikkanen ( mot Bergebydalen)  870 m 
 
 b) Idrettsveien m/snuplass      650 m 
 
 c) Skoleveien        800 m 
 
 d) Vidjeveien (det nye boligfeltet)     400 m 
 
 e) Tufteveien m/snuplass      400 m 
 
 f) Skoleplassen        560 m² 
 
 g) Parkeringsplass v/grendahus      730 m² 
 
 h) Snuplass for skolebussen v/skolen     100 m² 
 
 i) Vei fra prestebolig til Tude Trane     300 m 
 
 j) Parkeringsplass v/ kapellet. (etter behov)    400 m² 
 
 
IV: Nesseby Kirkested - syd /Kløvnes: 
 
 a) Kløvnesveien til havna      750 m 
 
 b) Havneområdet ( adkomst til Fiskemottak, kaia, 
    lagerbygg og velfærdsbygg )      970 m² 
 
 c) Vei fra Kløvnesveien til kirken      600 m 
 
 d) Snuplass / parkeringsplass v/ kirken     1800 m² 
  
 
 
 
 
 
 

Side 12 



 
 
 
 
RODEBESKRIVELSE  -  VINTERVEDLIKEHOLD s.2/2 
 
STED / VEG        LENGDE/AREAL 
 
V: Giskanjok:
 
 a) Fra Rv 98 til Ellen K. Olsen m/snuplass     200 m 
 
 
VI: Burnes:
 
 a) Fra Rv 98 til Ragnar Noste m/snuplass    900 m 
 
  
VII: Abelsborg:
 
 a) Fra Rv 98 til Leo Pettersen m/snuplass    700 m 
 
 
VIII:Bunes:
 
 a) Fra RV98 til Kristin Johnsen m/snuplass    250 m 
 
 
 b) Fra RV98 til Liv Ravna m/snuplass     300 m 
 
 
 
IX: Gornitak
  
 a) Fra RV98 til Karen Maja m/snuplass.     150 m  
 
 
X: Nedre Meskelv:
 
 a) Vei fra Meskelv,syd for RV 98,  
    vestover til RV98       700 m 
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RODEBESKRIVELSE  -  VINTERVEDLIKEHOLD s. ½ 
 
RODE 2: Kommunale veier på strekningen MESKELV - NYELV.  
 
STED / VEG    LENGDE/AREAL 
 
I: Nyborg:
 a) Fra RV98 til Suki m/snuplass samt veg til  
    innkjørsel til Opdahl           2240 m 
 
 b) Veier og plasser v/Nesseby Alders-og Sykehjem   2900     m² 
     
 
II: Varangerbotn.:  
 a) Vei 2 fra rundkjøring østover til kryss 
    kryss ved RV98 samt til vei 5.      330 m 
 
 b) Vei 5 + vei 4 gjennom boligfeltet fra vei 2  
    til vei 3 (til Nesseby Barnehage) inkludert 
    2 snuplasser samt gangvei mellom vei 4 og 5   
    m/ eventuell bom i gangveg               410 m 
 
 c) Gangvei fra vei 4 (øst) til kryss vei 2 og 3   
    m/ eventuell bom i gangveg       50 m 
 
 d) Gangvei fra vei 5 (vest) til vei 2     
    m/ eventuell bom i gangveg      115 m 
 
 e) Vei 3 (fra kryss vei 2/arm v/rundkjøring) til 
    avkjørsel ved Neshamn      270 m 
 
 f) P-plass og gårdsplass v/Rødkvisten barnehage    150 m² 
 
 g) Veier og plasser på barnehagens område.Omfatter 
    brøyting gjennom 2 bommer      1220 m² 
 
 h) P-plass øst for barnehagen samt adkomst fra  
             P-plass til barnehagen omfatter brøiting  
    gjennom 1 bom (se vedl. 2,III,g,h,i).     1650 m² 
 
 i) Vei  fra E6 til P-plass øst for  barnehagen    150  m 
 
 j) Bussoppstillingsplasser  
    /trafikkareal vest og nord for butikksenter      1220  m² 
 samt adkomstvei til vei 3             50  m 
 
 k) Vei 6 og vei 7 til menighetshuset         90 m 
    +P-plass                500 m² 
 
 l) P-plass vest for museum samt adkomsveier til 
    til museet på østsiden        960 m² 
 
 m) Vei m/busslomme fra vei 6 forbi pumpestasjon 
    til vei 7 (se vedl.K,L,M).       100 m 
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 s. 2/2 
 RODEBESKRIVELSE  - VINTERVEDLIKEHOLD 
 
STED / VEG LENGDE/AREAL 
 
III: Vesterelvnes:  
 

a) Soltunveien samt veg til pumpestasjon og innkjørsel/gårdsplass  
       til bolig Asgeir Samuelsen og Aslaug Iversen   1200  m 

 
 b) Tangnesveien       700 m 
 
 c) Bergveien til privat avkjørsel m/snuplass.     30 m 
 
 d) P-plasser nord og syd for Rådhuset med tilhørende  
    adkomstveier        3000 m² 
 
 e) Rasengveien til helikopterbase      240 m 
    m/snuplass og parkeringsplass      680 m² 
 
 f) Industriveien (langs E6).      400 m 
 
 g) Vardeveien til biblioteksbussgarasjen     200 m 
  
 h) P-plasser/snuplass v/biblioteksbussgarasjen    150 m² 
 
IV: Vesterelv
 
 a) Fra E6 over Nedre Vesterelv Bro (aksl.tr.1 tonn) 
    til Fredrik Store m/snuplass      800 m 
 
 b) Veg til torvmyra m/snuplass      940 m 
 
 c) Veg fra øvre Vesterelv bro til kryss ved 
    Sivert Jakobsen           1100  m 
 
 d) Veg fra øvre Vesterelv bro forbi innkjørsel 
      til Leif Persen          70 m 
 
V: Karlebotn
 
 a) Solengveien fra fylkesvegen til Andreas Iversen, 
    samt sideveg og snuplass ved nr. 10A - 11.    300 m 
 
 b) Skoleplassen        800 m² 
 
 c) Adkomst til Karlebotn Kapell samt       50 m 
 
    Parkeringsplass       200  m² 
 
 d) Veg mot pumpehus til Martin Siiri m/snuplass    110 m 
 
 e) Bigganesveien med snuplass        900   m 
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ANBUD RODE NR. 1 
 
Anbudet er gitt av: 
FIRMA: ...................................................... 
KONTAKTPERSON: ...................................................... 
ADRESSE: ...................................................... 
POSTNR./-STED: .............. ....................... 
TELEFON: ....................... 
TELEFAKS: ....................... 
 
 
Innhold:  
- Spesielle opplysninger om kontrakten. 
- Skjema 1. Priser. 
- Skjema 2. Avkryssingstabell for den dokumentasjon som vedlegges anbudet.  
- Skjema 3. Avkryssingstabell for øvrige kriterier. 
- Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin. 
- Kontrakt 
 
 
Skjemaene 1 - 4 fylles ut av alle anbydere. Fullstendig utfylte skjemaer, samt underskrevet og 
datert skjema 1, sendes i 1 eksemplar til Nesseby kommune innen anbudsfristen.  
 
Husk å vedlegge avkrevd dokumentasjon !  
 
 

Spesielle opplysninger for rode nr. 01: 
Oppdrag for andre i 
brøyteperioden 
 

Anbyder kan utføre oppdrag for andre i brøyteperioden såfremt 
vedlikeholdsstandarden følges. 

Materiell kan 
være registrert som: 

Lastebil , Motorredskap eller annet materiell som er egnet for oppdraget. 

Reservemateriell kan 
være registrert som: 

Lastebil , Motorredskap eller annet materiell som er egnet for oppdraget. 
 
 

Vedlikeholds-
standarden 

For denne strekningen/område gjelder følgende vedlikeholdsstandard: 
Håndbok 111 
 

Bemanning Nesseby kommune krever at bemanningen er slik at anbyder til enhver tid er 
tilgjengelig for å utføre arbeidet på strekningen. 
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Skjema 1. Priser          
Angivelse av enhetspriser. 

 
Type Rode nr Enh. pris Sum 

(eks.mva) 
1. Brøyting med diagonalplog/spissplog/fres    
2. Sandstrøing    
3. Timepris for maskin ved brøyting utenfor 
beredskapsperioden se punkt E3 

   

 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at de mengder som Nesseby kommune  har ført opp, er stipulerte og vil 
variere over tid avhengig av bevilgninger, værforhold m.v. Imidlertid vil beregnet "ANBUDSSUM" ovenfor 
være en viktig del av det grunnlaget som Nesseby kommune  baserer valget av leverandør på. Denne 
stipuleringen er gjort etter beste skjønn, men det tas forbehold om at arbeidene kommer til utførelse. For 
kontrakter over flere år, vil indeksen under pkt E5 regulere prisene. 
 
 
 
 

 
............................ den .......................    ...................................................... 

         Anbyders underskrift 
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Skjema 2. Sjekkliste for vedlagt dokumentasjon     
 
Kopi av følgende dokumenter vedlegges X 
*Kopi av vognkort.  

**Skatteattester (RF-1244).  

 
*Når vognkort ikke foreligger pga. planlagt nyanskaffelse, kreves dokumentasjon på at 

anbyder vil kunne eie den lastebil/maskin som forutsettes brukt for oppdraget. Det må da 
framlegges dokumentasjon for kjøpekontrakt, intensjonsavtale, finansiering m.v.  

 
* I de tilfeller der lastebilen/maskinen leases eller vil kunne leases, skal det fremlegges 

leasingavtale  eller dokumentasjon på at man vil kunne lease det materiell som forutsettes 
brukt for oppdraget. 

 
** Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer der anbyder har sitt 

hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke (2 attester). Dersom anbyder har 
ubetalte forfalte skatter og avgifter til det offentlige, må det i tillegg dokumenteres at det 
finnes en ordnet og sannsynlig nedbetalingsordning. Anbudet vil da komme til vurdering, 
dersom gjelden ikke overstiger 50.000 kroner. 

 
Skjema 3. Øvrige kriterier 
 
Oppfylles følgende kriterier ? 
 

Ja Nei 

Anbyder har tegnet yrkesskadeforsikring. 
(Gjelder anbyder som sysselsetter arbeidstaker). 
 

  

Anbyder følger et dokumentert system (kvalitetssystem/egenkontrollsystem) 
for vedlikehold av lastebil/maskiner og utstyr. 
 

  

 
Anbyder skal på forlangende kunne legge frem dokumentasjon på overforstående forhold. 
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Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin  
      
Skjemaet skal inneholde alle relevante data for den eller de lastebiler og maskiner som tilbys. Dersom anbyder ønsker å gi pris på samme 
lastebil/maskin på flere kontrakter, må dette klart fremgå av skjemaet. Dersom anbyder ønsker å gi pris på flere lastebiler/maskiner må det klart 
fremgå hvem som er maskinfører for hver enhet. 
 
Det er anledning til å gi anbud på lastebiler og maskiner som planlegges anskaffet. I slike tilfeller må det framlegges dokumentasjon for 
kjøpekontrakt, intensjonsavtale,  finansiering m.v. De aktuelle bilene og maskinene skal spesifiseres på vanlig måte. 

Hovedbil 
(H) 
Reservebil 
(R) 

Type og merke Ant. HK Reg.nr Års-mod. Førernavn Føreradresse Telefon Også tilbudt på rode nr. 

         

         

         

         

         

Side 19 



 
ANBUD RODE NR. 2 
 
 
Anbudet er gitt av: 
FIRMA: ...................................................... 
KONTAKTPERSON: ...................................................... 
ADRESSE: ...................................................... 
POSTNR./-STED: .............. ....................... 
TELEFON: ....................... 
TELEFAKS: ....................... 
 
 
Innhold:  
- Spesielle opplysninger om kontrakten. 
- Skjema 1. Priser. 
- Skjema 2. Avkryssingstabell for den dokumentasjon som vedlegges anbudet.  
- Skjema 3. Avkryssingstabell for øvrige kriterier. 
- Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin. 
- Kontrakt 
 
 
Skjemaene 1 - 4 fylles ut av alle anbydere. Fullstendig utfylte skjemaer, samt underskrevet og 
datert skjema 1, sendes i 1 eksemplar til Nesseby kommune innen anbudsfristen.  
 
Husk å vedlegge avkrevd dokumentasjon !  
 
 

Spesielle opplysninger for kontrakt nr. 02: 
Oppdrag for andre i 
brøyteperioden 
 

Anbyder kan utføre oppdrag for andre i brøyteperioden såfremt 
vedlikeholdsstandarden følges. 

Materiell kan 
være registrert som: 

Lastebil , Motorredskap eller annet materiell som er egnet for oppdraget. 

Reservemateriell kan 
være registrert som: 

Lastebil , Motorredskap eller annet materiell som er egnet for oppdraget. 
 
 

Vedlikeholds-
standarden 

For denne strekningen/område gjelder følgende vedlikeholdsstandard: 
Håndbok 111 
 

Bemanning Nesseby kommune krever at bemanningen er slik at anbyder til enhver tid er 
tilgjengelig for å utføre arbeidet på strekningen. 
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Skjema 1. Priser          
Angivelse av enhetspriser. 

 
Type Rode nr Enh. pris Sum 

(eks.mva) 
1. Brøyting med diagonalplog/spissplog/fres    
2. Sandstrøing    
3. Timepris for maskin ved brøyting utenfor 
beredskapsperioden se punkt E3 

   

 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at de mengder som Nesseby kommune  har ført opp, er stipulerte og vil 
variere over tid avhengig av bevilgninger, værforhold m.v. Imidlertid vil beregnet "ANBUDSSUM" ovenfor 
være en viktig del av det grunnlaget som Nesseby kommune  baserer valget av leverandør på. Denne 
stipuleringen er gjort etter beste skjønn, men det tas forbehold om at arbeidene kommer til utførelse. For 
kontrakter over flere år, vil indeksen under pkt E5 regulere prisene. 
 
 
 
 

 
............................ den .......................    ...................................................... 

         Anbyders underskrift 
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Skjema 2. Sjekkliste for vedlagt dokumentasjon     
 
Kopi av følgende dokumenter vedlegges X 
*Kopi av vognkort.  

**Skatteattester (RF-1244).  

 
*Når vognkort ikke foreligger pga. planlagt nyanskaffelse, kreves dokumentasjon på at 

anbyder vil kunne eie den lastebil/maskin som forutsettes brukt for oppdraget. Det må da 
framlegges dokumentasjon for kjøpekontrakt, intensjonsavtale, finansiering m.v.  

 
* I de tilfeller der lastebilen/maskinen leases eller vil kunne leases, skal det fremlegges 

leasingavtale  eller dokumentasjon på at man vil kunne lease det materiell som forutsettes 
brukt for oppdraget. 

 
** Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer der anbyder har sitt 

hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke (2 attester). Dersom anbyder har 
ubetalte forfalte skatter og avgifter til det offentlige, må det i tillegg dokumenteres at det 
finnes en ordnet og sannsynlig nedbetalingsordning. Anbudet vil da komme til vurdering, 
dersom gjelden ikke overstiger 50.000 kroner. 

 
 
 
Skjema 3. Øvrige kriterier 
 
Oppfylles følgende kriterier ? 
 

Ja Nei 

Anbyder har tegnet yrkesskadeforsikring. 
(Gjelder anbyder som sysselsetter arbeidstaker). 
 

  

Anbyder følger et dokumentert system (kvalitetssystem/egenkontrollsystem) 
for vedlikehold av lastebil/maskiner og utstyr. 
 

  

 
Anbyder skal på forlangende kunne legge frem dokumentasjon på overforstående forhold. 
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Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin       
 
Skjemaet skal inneholde alle relevante data for den eller de lastebiler og maskiner som tilbys. Dersom anbyder ønsker å gi pris på samme 
lastebil/maskin på flere kontrakter, må dette klart fremgå av skjemaet. Dersom anbyder ønsker å gi pris på flere lastebiler/maskiner må det klart 
fremgå hvem som er maskinfører for hver enhet. 
 
Det er anledning til å gi anbud på lastebiler og maskiner som planlegges anskaffet. I slike tilfeller må det framlegges dokumentasjon for 
kjøpekontrakt, intensjonsavtale,  finansiering m.v. De aktuelle bilene og maskinene skal spesifiseres på vanlig måte. 

Hovedbil 
(H) 
Reservebil 
(R) 

Type og merke Ant. HK Reg.nr Års-mod. Førernavn Føreradresse Telefon Også tilbudt på rode nr. 

         

         

         

         

         

Side 23 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


	Unjárgga gielda/ 
	NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder!  
	A. ANBUDSINNBYDELSE         3 
	B. ANBUDSREGLER         4 
	D. KRAV TIL LEVERANDØREN        5 
	A.   ANBUDSINNBYDELSE 
	 B.   ANBUDSREGLER 
	B1 Generelt 
	B2 Krav til anbudet  
	B3 Anbudets gyldighet og vedståelse 
	B4 Konkurranseregulerende avtaler 
	 
	B5 Valg av anbud 
	B6 Kontraktinngåelse 
	B7 Anbudets omfang 

	C.  GENERELT OM OPPDRAGET 
	D. KRAV TIL LEVERANDØREN 
	D1 Krav til maskiner med utstyr 
	D2 Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold 
	D3 Forhold til offentlige myndigheter, lov og regelverk 
	D4 Helse, miljø og sikkerhets krav 

	E. ARBEIDS-, KONTRAKTS- OG BETALINGSBETINGELSER 
	E1 Godtgjørelses- og oppgjørsformer 
	E3 Arbeid utenom beredskapsperioden 
	E4 Forsikring 
	E5 Prisregulering 
	For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr. 1. august for endringer etter T.Ø.I. -indeks tabell 3.1.. Basis er 2 kvartal 

	 
	E6 Oppsigelse av kontrakten 
	E7 Endring av driftsopplegg 

	 Vedlegg I 
	Spesielle opplysninger for rode nr. 01: 
	 
	 
	Skjema 1. Priser          
	 Skjema 2. Sjekkliste for vedlagt dokumentasjon     
	Skjema 3. Øvrige kriterier 
	Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin  
	      

	 
	ANBUD RODE NR. 2 
	Spesielle opplysninger for kontrakt nr. 02: 
	 
	 
	Skjema 1. Priser          
	   
	Skjema 2. Sjekkliste for vedlagt dokumentasjon     
	Skjema 3. Øvrige kriterier 
	Skjema 4. Vurderingsskjema for lastebil/maskin       



