
Udnes Utemiljø AS

pb.121

2151 Årnes

Org.nr.989037218MVA 27.04.2018

Neskollen Velforening

Styret v/Per og Magne

Utskifting av veilyskabel Hvam Idrettspark

Viser til forespørsel fra Sjur Kilde vedr. utskiftning av veilyskabel Hvam Idrettspark.

Post.nr. Beskrivelse Enh. Mengde Enhetspris Sum

Adm.kostnader/Flytting maskin/Rigg og Drift RS 1 5 000,00     5 000,00        

Kabelpåvisning RS 1 2 500,00     2 500,00        

1..1 Graving av grøft for kabel til veglys lm 280 300,00        84 000,00      

Graving av grøft inntil 60cm dyp.

Gjennfylling med stedlige masser- Planering og evt. tilsåiing i stedlige masser

Forutsetter løsmasser

1..2 Trekkerør for jordkabel lm 280 60,00          16 800,00      

1 stk Trekkerør 110mm levert og lagt

Omfyllt med stedlige masser eller 0-4mm

NB!! Trekkerør avsluttes på utside av fundamenter da disse ikke går i sprekker på fundamenter

1..3 Flexibend inn til mastefundamenter og i retningsendringer stk 32 400,00        12 800,00      

NB!! Trekkerør avsluttes på utside av fundamenter da disse ikke går i sprekker på fundamenter

Elektroleveranse:

2..1 Levering og legging av CU lm 328 55,00          18 040,00      

Levert og lagt  25mm2 CU i grøft

Det er medregnet 3m ekstra CU opp i 16stk master.

2..2 Levering og legging av strømkabel lm 328 110,00        36 080,00      

strømkabel (TFXP/PFSP 4eller5x/G25mm²) 

Det er medregnet 3m ekstra CU opp i 16stk master.

2..3 Omkobling i master stk 16 1 430,00     22 880,00      

Utskiftning av kabel i koblingspunkt master, ingen utskiftning av deler er medtatt

Sum eks.mva: 198 100,00    

Arbeider og utskiftninger i tennskap ikke medtatt.

Forbehold om merkostnader på kr.150,- pr.m ved langsføring med andre kabler og kr.3000,- pr.kryssing.

Kun medtatt enkel skilting som arbeidsmann og sebraer.

Avhending av eksisterende veilyskabel er ikke medtatt om denne ønskes gravd opp.

Generelle forbehold:

Alle mengder avregnes etter utført.

Det som ikke er nevnt eller priset er heller ikke å anse som medtatt.

Skilting og sikringstiltak er ikke medtatt med mindre det er nevnt og priset.

Forbehold om uforutsette grunnforhold som fjell, store stein, forurensede masser og andre hindringer som kabler etc. i grunnen.

Forbehold mot merkostnader ved evt. snø og tele.

Forbehold om skrivefeil.

Arbeidene utføres iht. toleranser i NS3420 

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.

Oppstart avtales nærmere.

Mvh
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