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ANBUDSSPECIFIKATION HISSAR
(Detta förfrågningsunderlag får användas fritt.)

ALLMÄNT

Denna entreprenad omfattar att på totalentreprenad genomföra utbyte av tre linhydraulhissar mot nya linhissar med s.k kassettsystem i schakt.

Arbetet ska i tillämpliga delar utföras enligt ABT 06, Boverkets Byggregler, 
EN 81 och vid tidpunkten för entreprenaden gällande EU bestämmelser.

Hissarna ska installeras i fastigheterna …. Jakobsberg, Järfälla. Fastigheterna tillhör Bostadrättsföreningen Hästhoven.
Fastigheterna är ett 55+ boende med många äldre hyresgäster.

Beräknad tidpunkt för genomförandet är juni – augusti 2014. 


ANBUD

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2013-12-20 och vara giltigt
i 60 dagar samt skickas till:

Brf Hästhoven 
……..
E-post : 

Om anbud avlämnas via e-post ska även skriftligt anbud insändas.

Föreningens kontaktperson för visning och frågor under anbudstiden: …..

Vid utvärdering av anbuden kommer särskild vikt att läggas på pris, garantitid, serviceavtal och tid som hissarna kommer att vara avstängda. 

Anbudsgivare kan om så önskas efter överenskommelse få göra en presentation av det tänkta hissystemet för föreningens styrelse.

Entreprenören ska före anbudets inlämnande ha skaffat sig kännedom om förhållanden på plats som kan påverka entreprenadens genomförande och därtill hörande kostnader.

ANBUDETS OMFATTNING

I anbud skall anges:
- totalpris exklusive mervärdeskatt
- priset skall vara fast och utan indexreglering
- beräknad montagetid för respektive hiss
- beräknad tid från ev beställning till möjlig entreprenadstart
- garantitid och garantins omfattning
- möjliga serviceavtal
- betalningsplan
- beskrivningar och ritningar för offererad hiss
- teknisk information
- produktblad 
- entreprenörens krav på beställaren
- ev avsteg från förfrågningsunderlaget
- ev reservationer
- ev undantag
- kontaktperson


RIVNINGSARBETEN

Rivning av befintliga hydraulhissar med korgar, dörrar, fronter, inklädnader runt schaktöppningar, tömning och omhändertagande av olja, utrustning i maskinrum, erforderlig sanering i maskinrum och hissgrop efter oljespill mm.

Borttransport av allt rivningsmaterial på miljöriktigt sätt.
Fastighetens sopanläggning får ej användas.
Inget rivningsmaterial får lämnas utomhus under icke arbetstid.
 
Efter rivningsarbetet ska brandtätning utföras i schaktväggar efter rivna oljeledningar och andra installationer.


NYA HISSAR

Hissarna ska vara typ linhiss med ”öppet system” som möjliggör valfrihet för beställaren för framtida service.

Hissarna ska utföras utan maskinrum.
Hissarna omfattar sex plan: entreplan (0), 1 tr, 2 tr, 3 tr, 4 tr och 5 tr.

Dagens korgar har måtten B 110, Dj 210 och H 220 cm vilket ej ska understigas.
Kapaciteten ska vara c:a 1000 kg.

Befintliga hisschakt har c:a mått: B = 175 cm  Dj = 250 cm
Dessa mått är skalmått från relationshandlingar och ska kontrolleras av entreprenören. 
Även lodning av schakt ska utföras för att kontrollera att montage av ny hiss kan utföras utan speciella åtgärder.

Överskottsenergi ska återföras till fastighetens elnät.

Vid elavbrott eller fel i styrsystem ska hissarna automatiskt gå till närmaste våningsplan.
Nödlarmssiren installeras i schakt.
Uppringande nödtelefon installeras. Rutin för systemets egenkontroll (testringning) redovisas.
Nödtelefonen ska om möjligt anpassas till befintlig GSM-modul.

Korgdörrar med karmar ska vara rostfria med borstad yta. 
Schaktdörrar ska vara rostfria med borstad yta.
Hissfrontens plåt ska täcka hela schaktets öppning och levereras lackerad i standardkulör enligt senare besked. 
På samtliga våningsplan ska på display med skarp kontrast anges på vilket plan hissen befinner sig, hissens färdriktning och om den är ur funktion. 
Samtliga våningsplan ska förses med dubbla tryckknappar för upp-resp nedfärd.

 

HISSKORG

Golv: Halksäker stenimitation.

Väggar: Laminatklädda.

Tak: Vitt.

Sockel: Rostfri borstad plåt H= c:a 100 mm.

Utrustning:
- handledare av borstat rostfritt stål.  
- spegel på kortsida mitt emot dörr.
- fällbar sittpall monterad mitt emot manöverpanel.

Belysning: 
- LED-belysning som släcks när hissen ej används. 
- nödbelysning.


Manöverpanel monteras vertikalt alt horisontellt och ska ha:
- knappar anpassade för synskadade och med bra belysning.
- avisering av ankomstplan med tal.
- indikering om våningsplan på display.
- överlastindikering.


Övrigt:
- korgöppningar klädda med borstad rostfri plåt.
- dörrar ska vara försedda med heltäckande säkerhetsridå.
- hisskorg ska vara försedd med fläkt.



ÖVRIGT

Relationshandlingar ska märkas RELATIONSHANDLING, vara på svenska
och överlämnas enligt följande:

- 1 omg CD/DVD-skiva
- 1 omg Drift- och underhållsinstruktioner på svenska till varje hiss


Före säkerhetsbesiktning ska provning och injustering utföras av anläggningen.
Detta verifieras med egenkontroll som ska dokumenteras av entreprenören.

Installations- och säkerhetsbesiktning ska utföras och kostnad för detta ska ingå i anbudet. 

Entreprenören ska teckna allriskförsäkring som ska omfatta skada på Brf Hästhovens och hyresgästers fasta och lösa egendomar.


