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NOTAT

Oppdrag: LEBESBY KOMMUNE

Tema: INNKJØP AV BØLGEDEMPER TIL DYFJ ORD
Dato: 17.10.19

Til: Lebesby kommune v/ Torill Svendsen
Fra: Saksbehandler hos Multiconsult AS
Kopi til: Tilbyderne

1. Tilbudsåpning
Innkjøp av flytebrygge r til Dyfjord ble utlyst som offentlig innkjøp på «Doffin» august 201 9 .

Ved tilbudsfristens utløp 01.10.19 kl 1 2 .00 var det innkommet to tilbud . Vi har med bakgrunn i
dette akseptert tilbudene som rettidig i nnlevet, og medtar begge tilbud i den videre evaluering.

Marina Solutions (MS):
o Tilbud:

To store og tunge betong - pontonger (hver 250 t) satt sammen til 80m lengde.
Dempeskåler.
Bredde 5,3m, høyde 2,65m, 0,65m fribord. 150 mm betongtykkelse.
Ingen forbeh old vedr. selve flytekaia.
Pris kr 6 490 000, - ekskl. mva.

Vik Ørstad (VØ):
o Tilbud:

5 x 15,6m betong - pontonger (hver 47 t) satt sammen til ca 80m totallengde.
Bredde 5m, høyde 2m, fribord ikke angitt. Betongstykkelse ikke angitt. Tegninger
mangler.
5 års g aranti på bryggen. Ingen garanti for forankring og forankringsutstyr.
Pris kr 2 450 000, - ekskl. mva.

Tilbudet fra MS er langt over budsjettet, og skal i utgangspunktet ikke være med i den videre
evaluering.

Tilbudssummene fremkommer av protokoll fra tilbudsåpning.

Etter dette ble MS utfordret til å gi pris på en lettere bølgedemper, tilsvarende bølgedemperen fra
VØ

o Tilbud lettere bølgedemper:
5 x 15m betong - pontonger (hver 47 t) satt sammen til ca 80m totallengde.
Bredde ca 5m, høyde ca 1,6m, 0,5m fr ibord. 70 mm betongstykkelse.
Tilbyder anbefaler sterkt at det benyttes større og tyngre pontonger (ala første
tilbud) enn denne for denne lokaliteten. Tar ikke ansvar for fortøynings - og
forankringssystemene.
Pris kr 2 565 000, - plus evt. sikkerhetspakke/stormsikring kr 500 000, - , totalt kr
3 065 000, - ekskl. mva .

I den etterfølgende evaluering er disse to lettere bølgedempere vurdert opp mot hverandre, da
begge disse er innenfor budsjett rammen.
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2. Innledende evaluering

2.1 Dokumentasjon av kval ifikasjonskrav
I hht Forskrift om offentlige anskaffelser vurderes først tilbydernes dokumentasjon av
kvalifikasjonskravene i en innledende evaluering før man går videre med detaljert vurdering av
selve tilbudet, priser og tekniske løsninger og andre krav til dokumentasjon.

Disse kravene er listet opp i tilbudsgrunnlagets kap 4 . Kvalifikasjoner

Innleverte tilbud er gjennomgått og levert i ht Forskriften.

3. Evaluering

3.1 Tilbyder nr 1
Pris levert og montert . Leveringstid etter avtale , tidligst i slutten av jan uar 2020.

Tilbude t er spesifisert med komponenter og pris iht konkurransegrunnlaget . Bryggen leveres i
betong materiale med forsterket betongtykkelse, slik at vekten på hvert element er ca 47 tonn .
T ilbudet inneholder flyte brygge med lengde 80 m (5 x 1 6 m) , bredde 5 ,0 m . Total høyde er 1,6 m
og f r ibord er oppgi tt til ca 53 cm . Som fortøyning tilbys 9 stk. 300 kgs sandanker + 3 stk landfester,
hvor der benyttes en kombinasjon med 25 o g 38 mm kjetting, samt tauverk hvor det er nødvendig i
forhold til dybde . B ryggene er utstyrt iht kravspesifikasjon.

Forbehold: Gyldig avtale er ikke inngått før kontrakt er signert av begge parter .

Tilbyder anbefaler en «sikkerhetspakke» som medvirker til treghet og damping av de største
bevegelsene slik at en reduserer risiko for tidlig virebrudd Samt ekstra demping rundt buffere og
forsterke hver enkelt bufferutsparing for å hindre knusing i hver bufferkopp/utsparing. Dette
medfører en tilleggspris på kr 500 000, -

Tilbud gyldig i 4 uker etter tilbudsdato

3.2 Tilbyder nr. 2 :

Pri s levert og montert. Leveringstid , ved signert kontrakt innen 23.10.19 kan bryggen overleveres
forankret 30.04.2020.
Tilbude t er spesifisert med komponenter og pris iht konkurransegrunnlaget . De beskrevne tekniske
krav er oppfylt. Bryggen leveres i betong materiale og med doble bryggeneser . T ilbudet inneholder
flytebrygge 5 x 15,6 m, bredde 5,0 m og høyde 2,0 m med fribord på 65 cm . Som fortøyning er tatt
med 120 m langlenket kjetting , ø32 , G40 tjæret, og 2200 m tau ø36 (Danline) samt 4 stk. 750 kgs
sandan ker og 24 stk ploglodd a 1800 kg. Bryggene er utstyrt iht kravspesifikasjon.

Forbehold: Det gis ikke garanti på forankring og forankringsutstyr. Tilbyder forutsetter at IG
foreligger før transport bestilles.

Konklusjon:

Mottatt dokumentasjon vurderes som tilfredsstillende f ra tilbyderne og det forutsettes at spesifiserte
krav om utstyr er oppfylt.

3.3 Værforhold
Tidligere vurderinger av lokaliteten (fra MC):

Bølgevurdering 30.juli.2019:
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o Betydelig eksponert fra Ø til SSV. 200 års re turperiode: Største Hs = 3,1m fra S,
dvs Hmaks = 5,6m.

o Anbefaler å skaffe bølgedemper med store dimensjoner og stor totalvekt. Likevel
vil en slik flytende pontong gi begrenset demping av de største bølgene.

o Fortøyning og fortøyningsfester bør dimensjonere s for bølger med returperiode
200 år.

o Innsiden (mot dagens havn) kan brukes som tillegg, men båter bør ikke være
fortøyd ved bølgedemperen i dårlig vær fra de mest utsatte retningene.

Vindvurdering 11.okt 2019:
o Vindstatistikk for Mehamn flyplass (25 km un na) viser dominerende vind fra S

også for vindhastighet over 10 m/s.
o V indretning fra Ø til SV viser samme statistikk:

Vind > 12 m/s: 3,2 % av tiden, eller 12 døgn av året
Vind > 14 m/s: 1,43 % av tiden, eller 5,3 døgn av året
Vind > 16 m/s: 0,66 % av tiden , eller 2,5 døgn av året

Oppsummert:

Værforholdene betyr:
o Flytekaia kan ikke ha permanent landgang/landforbindelse til moloen.

Tidvis (antatt > 12 m/s vind) må fortøyde båter fjernes fra flytekaia, og fortøyes en annen sikker
plass. Flytting av båter kan være vanskelig å organisere i dårlig vær.

Vindforholdene viser at bølgedemperen vil tjene sin hensikt i 350 – 360 dager i året, også som
liggekai, med kun marginale forskjeller knyttet til vekt på bølgedemperen.

Problemstillingen vil være at en lettere bøl gedemper har større sjanse for havari. Vik Ørstad
garanterer imidlertid at forbindelsen mellom brygge - elementene tilfredsstiller holdbarhetskrav (Se
vedlagte garanti).

Det er imidlertid liten tvil om at en tyngre bølgedemper med ferre skjøter er mer solid og ventelig
vil være mindre utsatt for slitasje.

Et annet forhold er plassering av bølgedemperen og området som skal skjermes. Vi legger ved et
forslag til plassering med vekt på beskyttelsen av bølgedemperen samt fokus på å beskytte
liggekaiene og flytebr yggene.. Effekten for mottakskaia er mer usikker med den definerte lengden
på 80 m. Kanskje burde den vært 112m (7 x 16 m).

4. Forhandlinger

4.1 Tilbyder nr 1: Marina Solutions AS
Tilbyderen har en pris på kr 2.565.000 eks mva. levert og montert. Tilbyder har gi tt en tilleggspris
for ekstra forsterkninger

4.2 Tilbyder 2 : Vik Ørsta AS
Tilbyderen har en pris på kr 2.450.000 eks mva. levert og montert . De har også gitt garanti for
holdbarhetskrav

5. Tildelingskriterier
Utlysning av Tilbudskonkurransen er «Tilbud med forhandlinger». For utstyr/referanser og
leveringstid er tilbyderne tilnærmet like . Tilbyder nr 2 har lavest pris .

Rent matematisk får man følgende poengberegning basert på vekting og Tildelingskriteriene for
pris/kvalitet/leveringstid = 50 / 25 / 2 5 %:
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5.1 Forhandl inger /innstilling
Slik tilbudene framstår er det helheten i tilbudene som er avgjørende for vår innstilling, dvs pris
( prisdifferanse kr 115.000 , - / 615.000 ) og garanti ( kvalitet/ sikkerhet og levetid ) . D et anbefales
derfor at tiltakshaver inngår kontraktsforhandlinger med « tilbyder nr. 2 » Vik Ørsta AS.

Tromsø, 0 7 .11.19
MULTI CONSULT NORGE AS

Trond Pedersen Max Kristiansen


