Bilaga D: Checklista för redovisning av
anbud
Nedan följer en sammanställning över de uppgifter som ska redovisas i anbudet. Allt
underlag för teknikupphandlingen finns på BeBos hemsida: www.bebostad.se.
Uppgifter som ska bifogas anbudet:
Uppgift

Kryssa i
om
bifogat

Hänvisning
/kommentar

Anbudsformulär, Bilaga H.
Beskrivning av konsortium för anbud, ingående företag,
organisation och nyckelpersoner.
Beskrivning av teknisk lösning (inklusive montageanvisningar,
redovisning av ingående material och komponenter och dess
bestyrkta egenskaper).
Ritningar av isoleringssystemet inklusive fönster och infästningar
(fasadritningar, snitt och detaljritningar).
Dimensioneringsmodell som beaktar de laster som väggsystemet
utsätts för.
Beskrivning av metod för tätning vid anslutningar och infästningar
samt livslängd och beständighet för ingående komponenter.
Redovisning av hur bevarandevärden hanteras resp. ny
gestaltning i aktuella fall, se Bilaga F.
Redovisning av material och kulörer samt fönsterutförande och
andra detaljer i fasaden.
Beskrivning av övriga tekniska åtgärder som kommer att göras i
samband med fasadåtgärderna.
Bilaga A Kravspecifikation ifylld med kryss för de ”ska”-krav och
”bör”-krav som uppfylls.
Bilaga C ifylld med kostnader och besparingar
Beräknat U-värde för yttervägg enligt kravspecifikationen.
Dokumentation av U-värde för fönster enligt kravspecifikationen.
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Beskrivning av åtgärdernas effekt på energianvändning för
uppvärmning i första hand i form av resultat från VIP Energy
beräkningar, eller om detta inte är möjligt likvärdigt dynamiskt
energiberäkningsprogram.
Beskrivning av byggprocessen inklusive montering, arbetsmiljö
och logistik.
Beskrivning av i vilken omfattning hyresgästerna kommer att
störas av byggprocessen och om kvarboende är möjligt.
Utkast till informationsmaterial som ska finnas tillgängligt vid
informationsmöten med hyresgästerna.
Byggvarudeklarationer el dyl. för ingående byggvaror och
material.
Teknisk livslängd ska redovisas för ingående material och
komponenter
Resultat från fuktberäkningar.
Dokumenterad fuktsäkerhetsprojektering.
Innehållsförteckning till drift- och underhållsinstruktioner.
Beskrivning av förutsättningar för genomföringar och infästning i
fasad.
Placering av givare för uppföljning av fukttillstånd i fasaden.
Typ och mätosäkerhet för givare för uppföljning av fukttillstånd i
fasaden.
Referensprojekt som företaget/konsortiet genomfört.
Företagets kvalitets och miljöledningssystem.

Intygar att
Tillämpliga krav enligt plan- och
bygglagstiftningen och Boverkets gällande
regler m fl är uppfyllda.

Datum, signatur
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