Anbud Fönsterrenovering

Stockholm 2019-02-01

Objekt
Brf Gräddhyllan
Domarvägen 2-20
14169 Huddinge
Beställare/kontaktperson
Monika Svensson
styrelsen@brfgraddhyllan.se
070-7604007
Tidsåtgång
28-30 kalenderdygn för hela projektet, 11 kalenderdygn per lägenhet.
Tidplan
Enligt överenskommelse
Omfattning
Renovering av 579 fönster och fönsterdörrar i lägenheter och lokaler.
Utförande
Enligt Arbetsbeskrivning
OBS! Passa på att energieffektivisera dina fönster under renoveringen. Kostnadseffektiv lösning som
också ger ett trevligare inomhusklimat genom minskat kallras.

Fönsterrenovering (exkl moms)
ÄTA (trälagningar mm.) (exkl.moms)

1 735 000kr
750 000kr

Anbudssumma (exkl moms)

2 485 000kr

Tillägg (exkl. moms)
Trä, glas, justeringsarbete, m.m.
Personalliggare

Enl. à-prislista
5000kr

Optioner (exkl. moms)
Energiglas monterat i öppningsbara fönster i lägenheter

510 000kr

Energieffektivisering

Mälardalens Fönsterrenovering AB
Glimmervägen 6
141 34 Huddinge
www.malardalen.nu
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Montering av energiglas ger en kostnadseffektiv minskning av energiförlusterna ut genom fönstren,
beräknad besparing är c:a 100 000 kWh/år vilket ger en återbetalningstid på 6-8 år vid ett energipris
på 1kr/kWh. Dessutom ger det ett trevligare inomhusklimat genom att kallras minimeras.
Arbetsbeskrivning
Fönstret nedmonteras och fönsterparaplyer monteras som väderskydd.
Bågarna behandlas i verkstad, karmarna på plats.
Påfunna rötskador lagas med nytt virke enl à-prislista.
Karmarna skrapas, slipas, grundas och målas 2ggr, LCS 956 24510.
Fönsterblecken målas.
Ytterbågarnas utsida och kanter skrapas trärent, slipas, grundas och målas 2ggr, LCS 956 14510.
Bågarnas mellansidor skrapas, slipas, grundas och målas 2ggr, LCS 956 24510.
Utvändigt kitt rivs och ersätts av nytt långlivskitt.
Nya självhäftande Silicon tätlister monteras.
Bågarna återmonteras och hela fönstret synas av.
Förtydligande
ÄTA:n ingår i anbudssumman
Garanti
5 års Garanti
Fakturering
Betalningsvillkor: 30 dagar efter avslutat arbete
Faktureringsadress:
Märkning:
Övrigt
Beställaren ansvarar för avisering och tillträde.
ÄTA arbeten görs omgående enligt à-prislista och sammanställs i en rapport. Beställare ges möjlighet
för syn förutsatt att det ej påverkar produktion.
El, vatten, manskapsutrymme samt wc tillhandahålls av beställaren.
Vi ansvarar ej för eventuella skador i fasad som kan uppstå pga av vibrationer i samband med
uppskrapning och slipning av karm eller vid montage av väderleksskydd.
Bågar och dörrar justeras för normal gång. Inkluderar ej upprätning av bågar och dörrar som slagit sig
eller blivit skadade och därmed skeva.
Är anslutna till Glasbranschföreningen och har därigenom kollektivavtal.
Medlemmar i Auktoriserat Fönsterunderhåll. Följer därmed deras kvalitets och miljöplan vilka är
anpassade efter ISO 9001 samt ISO 14001.
Samarbetar med registrerade polska egenföretagare, innehar ID06.
Vid hantering av hälso-/miljövådliga ämnen, typ bly alt asbest kan extra kostnad tillkomma.
Försäkringsbevis, F-skattsedel, Organisationsuppställning, UC-intyg, BAS P/U intyg, etc. tillhandahålls
efter förfrågan.
Naturligtvis så har våra Projektledare BAS P/ U kompetens.
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