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Tjenestefortegnelse hekkeplanting
.

Informasjon for offentliggjøring av en utlysning etter UVgO
• Utlysende organ:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
• Godkjenningstilordnede organ:
• Tilbudsinnlevering til:

som tidligere

Tilordningsorgan (adresse som

tidligere)
• Prosesstype:

Offentlig utlysning

• Innleveringsform:
via e-post til vergabestelle@volksbund.de
• Type og omfang av oppdraget: Beplantingsarbeider
• Sted for utførelsen av tjenesteytelsen: Oslo Alfaset (Norge)
• Tildeling av delløse: nei
• Tilleggstilbud tillatt: nei
• Utførelsesfrist: 16.09.2021 til 01.11.2021 På grunn av den aktuelle
situasjonen i pandemien blir det opprettet en bindende forløpsplan
av verket før oppdragstildelingen.
•

Henting av tildelingsdokumentene:
www.volksbund.de/ausschreibungen

•

Henvendelser: nils.lawes@volksbund.de
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•

Tilbudsfrist (frist for innlevering): 01.09.2021 kl. 10.00

•

Bindende frist: 30.09.2021

•

Dato og klokkeslett for åpningsfrist (Submission):
01.09.2021 kl. 10.30

•

Faktura- og betalingsbetingelser: iht. VOL/B

•

EP

Egnethetskriterier og dokumentasjon:
- Oppføring i foretaksregisteret

- Dokumentasjon på betaling av
skatt og sosialbidrag
- Minst 3 års yrkeserfaring
- Referanser fra
sammenlignbare oppdrag fra
de siste 3 årene
•
.

Godkjenningskriterier og vekting: Pris for 100 %

I 2020 ble de gamle furuene som tjente til innfredning av gravplassen
felt av aldersgrunner. Disse skal nå erstattes med en hekk av agnbøk
(Carpinus betulus). Dertil hører i tillegg til plantingen også forberedende
jordforbedringstiltak og pleie av plantene inntil de har vokst seg til.
Tiltaket skal startes i september og avsluttes innen 01. november 2021.
Generell gravplassbeskrivelse:
I årene 1953 og 1954 oppsto de tyske krigsgravplassene i henhold til
den nye bygravplassen i nordøstlige del av hovedstaden, i forstaden
Alfaset.
Dit ble alle tyskere som omkom under krigen, som under krigen var
plassert på Ekeberg ovenfor Oslo og i Sør-Norge av tyske Wehrmacht,
flyttet.
Gravplassen ligger ca. 10 km fra bykjernen i et kupert landskap, som
begrenses av Holmenkollen, det norske vintersportsområdet.
Betegnelsen Alfaset stammer fra en bondegård, som ble omgjort til
soldatgravplass.
Gravene er merket med kors i granitt og har navnet til tre falte soldater
på hver side. På veggene til minnesrommet står navnet på de falte
soldatene. Til minnesrommet er det tilknyttet en mur, der det er innstøpt
en kiste med navneboken.
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Anlegget ble innviet den 25. august 1960. På gravplassen hviler 96
tyskere fra første og 3112 tyskere fra den andre verdenskrig.

Bemerkninger på forhånd
Innretning av plassen: Innretning og rydding av plassen, samt alle veier og adkomster, disposisjon av samtlige
verktøy til arbeidene som finnes i ytelsesbeskrivelsen er oppdragstakerens ansvar.
Massene som er oppført i LV, kan endre seg opptil 10 % opp eller ned, uten prisendring eller erstatning. Dette fører
heller ikke til endrede enhetspriser. Oppdragsgiveren forbeholder seg å utføre enkelte posisjoner med egen innsats.
Oppdragstakeren skal før det innsendes et tilbud gjøre seg kjent med terrenget og forholdene på stedet gjennom en
personlig besiktning. Alle tillegg, merkostnader osv. som oppstår senere på grunn av manglende lokale kunnskaper
blir ikke betalt av oppdragsgiveren.
Med overlevering av et tilbud forplikter oppdragstakeren seg ved en godkjenning seg til å utføre arbeidene som
beskrives i ytelsesfortegnelsen på fagmessig og alltid forskriftsmessig måte.
Merknad:
Tilbudet skal fylles ut for ett år og på slutten av ytelsesfortegnelsen i tittelsammenstillingen utvises for tre år.
Behovsposisjoner
Behovsposisjoner skal utføres etter nødvendighet og i overensstemmelse med og etter anvisning fra
oppdragsgiveren.
Transport
De nødvendige transportene for gjennomføring av arbeidene skal inkluderes i posisjonene og blir ikke betalt som
tillegg.
Trafikksikringsplikt
Forurensninger som oppstår på grunn av pleieaktiviteten, skal umiddelbart fjernes etter arbeidene på
krigsgravplassen og de tilgrensende områdene.
Trafikksikringsplikten begynner for oppdragstakeren med overtakelsen av arbeidsavtalen. Ved fare for overtredelse
skal oppdragstakeren handle omgående og unngå dette. Forholdene skal dokumenteres med bilder, og
oppdragsgiveren skal varsles umiddelbart.
Erstatningsansvar
Skader som er oppstått på grunn av oppdragstakeren skal belastes oppdragstakeren og skal utbedres fagmessig av
denne på egen kostnad. For alle skader som er forårsaket gjennom arbeidet, er oppdragstakeren ansvarlig. Dette
omfatter spesielt gravskilt, monumenter, plenarealer, veier og tilgrensende vegetasjon.
Lagrings- og arbeidsplasser
Lagrings- og arbeidsplasser skal i den grad det er nødvendig skaffes eller leies fra oppdragstakerens side. Forbruk
for dette erstattes ikke særskilt.
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Tittel plantearbeider
STLB-bygg 10/2016 003
For opprettelse av plategrøfter gjelder FLL-anbefalingene for
treplantinger - del 2: lokale forberedelsef for nye beplantninger;
plantegrøfter og rotromsutvidelse, byggemåter og substrater.

.

STLB-bygg 10/2016 003
1.1 Frese arealer, fjerne villniss, røtter, sette i hauger T 15 cm engvekster H opptil 15
cm
Beplantede arealer skal freses før fjerning, villniss og rotverk skal
høstes og legges i hauger til fjerning, fresedybde 15 cm, vegetasjon
eng, voksehøyde opptil 15 cm, utførelse etter tegning, tegningsnr.
"....................................................".

.
1.2

.
1.3

.
1.4

.
1.5

342,000 m2

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Plantegrøfter B 50cm D 60cm løsne lagre BG4
Grave ut plantegrøfter, bredde 50 cm, dybde 60 cm, lagre utheving
sideveis, løsne såle 10 cm dyp, jordsmonnsgruppe 4 DIN 18915 (svakt
bindende).
85,500 m

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Levere materialer, losse, overjord
Levere materialer og losse, overjord, jordsmonnsgruppe 4 DIN 18915
(svakt bindende), med 1 til 2 masse-% anorganisk substans,
produsent/type "....................................................".
71,250 m3

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Grunngjødsling vegetasjonsflater organ.-mineral.gjødsel fast
12+3+5(+2) langtids-N 10 % - spre, innarbeide 60 g/m2
Grunngjødsling av vegetasjonsflaten, organisk-mineralsk gjødsel, fast,
næringsstoffholdig N+P2O5+K2O(+MgO) 12+3+5(+2) med langtids Nandel 10 %, spredning og innarbeiding, utbringingsmengde 60 g/m2,
utførelse iht. enkeltbeskrivelse.
142,500 m2

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 004
Carpinus betulus He 3xv mB sn. StU. 12-14 cm h- 125-150 cm
levere, plante
Carpinus betulus (agnbøk) He 3xv mB sn., StU. 12 til 14 cm, h- 125 til
150 cm, substrategenskap etter FLL-anbefalinger for trebeplantninger del 2, plantegrøftkonstruksjon 1 (ikke overbyggbar), levering og
planting.
Overføring:

_________________ €
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_________________ €

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Fylle plantegrøft overbakke BG4 B 50 cm D 50 cm
Fyll plantegrøfter, med overbakke, jordsmonnsgruppe 4 DIN 18915
(svakt bindende), bredde på plantegrøft 50 cm, lagtykkelse 50 cm.
71,500 m3

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Mulching planteareal barkmulching korning 10/40 D 5-8 cm
Mulching av plantearealet med en barkmulching, kvalitetssikret, korning
10/40, tykkelse av mulchingdekket over 5 til 8 cm, bestemmelse av
tykkelsen tre uker etter tildekking.
27,360 m3

_____________ €

_____________ €

STLB-bygg 10/2016 003
Vanning planting hekk 20 l l/m2 3 arbeidsprosesser
Vanning av planting, hekker, vann kan tas gratis fra tidligere kraner,
kostnad for vann ligger hos oppdragstaker, minste vannmengde per
arbeidsforløp er 30 l/m2, 3 arbeidsforløp, prisen for enkeltytelse regnes
fra enhetsprisen delt på antall arbeidsforløp.
2,850 m3
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_____________ €
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Sum tittel plantearbeider

___________ €

Sum hekkeplanting

___________ €

Overføring:

_________________ €
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Pos.nr.

1

Beskrivelse

Plantearbeider

Sum hekkeplanting

GB

_______________ €

_______________ €

Hekkeplanting
LV-nettosum

_______________ €

16 % merverdiavgift

_______________ €

LV-bruttosum

_______________ €

Med innlevering av tilbudet blir alle bestemmelser i denne utlysningen anerkjent av budgiveren. Budgiver erklærer å
ha gjort seg kjent med alle tilbudsinnholdsdeler og at de nødvendige ytelsene fra dokumentene som er stilt til
disposisjon, samt de kjente lokale betingelsene er klare og tydelige uten innsigelser. Han garanterer med sin
underskrift overholdelsene av tidsfristene.

___________________________ __________________________________
Sted/dato
Stempel og rettslig gyldig underskrift

Opprettet med AVA.relax fra COSOBA

