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Møte nr. 05/2017

Møtedato

Mandag 26.06.2017

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte

Svarfrist kl. 22:00
E-postmøte
Terje Litland, Kari Nilsen, Reidar Brådland, John
Terje Rosfjord, og Geirulf Grødem (geistlig
representant)

Medlemmer
som ikke møtte
Forfall
Johan Ekeland (kommunal representant)
Varamedlemmer Roger Abusland (kommunal vararepresentant)
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen
Merknader
23/17
18/17
19/17
20/170/16
15/17
16/17

Kopi av
møteboka
sendes følgende
- i tillegg til de
faste
medlemmene
i fellesrådet.

Tildeling av anbud - Lyngdal Kirke renovering - tak og
trapper
Årsregnskap 2016, endelig godkjenning
Plan for Lyngdal kirkegård med utvidelse
Fremdriftsplan investeringer 2017-2020
Gudstjenesteannonsering
Møtedatoer 2017

2
4
9
14
33
35

Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal
representant)
Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal
Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg
Kvås menighetsråd v/leder
Austad menighetsråd v/leder
Kirkegårdsleder/daglig leder
Lyngdal kommune v/rådmannen
Hægebostad fellesråd v/leder
Revisor, Staben

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
26.06.2017
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Møtedato: 26.06.17 Saksbehandler:

Arkiv:

– Sak 23/17

Side 2

Tildeling av anbud: Lyngdal Kirke – renovering tak og trapper
Aktuelle referanser:
· FR-sak 06/17 Lyngdal kirke – rehabilitering av tak og yttervegger mm.
· Anbudsutlysning på Doffin.no, 31.05.2017 Lyngdal kirke – renovering gav tak
og trapper.
· Anbudsprotokoll, 19.06.2017
· Anbudsinnstilling fra Arentz & Kjellesvig, 23.06.17
Saksopplysninger:
Anbud på renovering av tak og tapper på Lyngdal kirke ble lagt ut på Doffin den
31. mai 2017. Ved anbudsfristens utløp 19. juni kl. 13:00 var det kommet inn
fire anbud.
Anbudene er vektet og vurdert av konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvig etter
oppsatte tildeleingskriteringer i anbudsutlysningen:
Tilbydere som har levert inn korrekt tilbud og som tilfredsstiller minste- og
kvalifiseringskravene, vil konkurrere på grunnlag av det økonomisk,
kompetanse- og fremdriftsmessige mest fordelaktige tilbudet i henhold til
tildelingskriterier nedenfor.
Pris (60%) Det medregnes leverandørens totalpris, inkludert opsjonspost,
som inkluderer pris oppgitt i tilbudsskjema, samt prising av eventuelle
forbehold eller avvik. Det vil bli lagt inn 200 timer regningsarbeid i
evaluering av pris. Det gis 60 poeng til leverandør med lavest totalpris og
0 poeng for en dobling av denne. De øvrige baseres på den forholdsvis
avstand mellom disse to.
Kompetanse (30%) Tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag.
Tilbyder skal levere en liste over de viktigste leveranser fra de 5 siste år.
Tilbudt prosjektansvarlig skal dokumentere sin kompetanse og erfaring.
Det skal vedlegges CV som inneholder opplysninger om utdannelse og
tidligere utførte relevante oppdrag av tilsvarende art, og det skal oppgis
referansepersoner som kan kontaktes for minst to slike oppdrag.
Byggetid (10%) I anbudsskjema skal entreprenør oppgi total byggetid.
Den som har kortest tid får 10 poeng, en dobling eller mer av dette gir 0
poeng og en lineær fordeling foretas mellom dette. (Tid for
opsjonsarbeider inngår ikke, korteste byggetid vil bli juster til maks å ligge
25% under gjennomsnittsverdi av tilbyderne.)

Særutskrift:
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Møtedato: 14.06.17 Saksbehandler:

– Sak 23/17

Arkiv:
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Resultatet av vekting og vurderingen ble som følger:

Poengberegning jfr. anbudsutlysning
Tilbyder
Stangborli Bygg AS
Kruse Smith Entreprenør AS
Thor Magne Hansen & Sønn AS
KulturminneCompagniet AS

Pris
Maks 60 poeng
45,9
49,4
60
12

Kompetanse
Maks 30 poeng
27
23,5
5
30

Byggetid
Maks 10 poeng
3
10
9,8
1,4

Totalt
Maks 10 poeng
75,9
82,9
74,8
43,4

Kruse Smiths tilbud inkludert alle opsjoner, 200 tilleggstimer og påslag på
materialer for kr 100 000 er på kr. 2 758 375 ink. MVA.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å sette bort leveransen på renovering av tak og
trapper Lyngdal kirke jfr. anbudsutlysning, til Kruse Smith Entreprenør AS, avd.
Lyngdal.
Valg av leverandør gjøres på bakgrunn av poengberegning utført av
konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvig AS ved Anna Charlotte Kjepso, som også
bes om å orientere anbyderne om dette snarest.

Særutskrift:

