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Göteborg 2013 11 25

Offert
Avseendegenomförande av MKB för Detaljplan Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck1:6 m fl.
Dnr:LKS 09/397/214

Vi tackarför Er förfrågan och har här nöjet att inkomma med offert för rubricerat objekt.
Vårt uppdrag kommer att utföras enligt ABK 09 om inte annat angivits.

BESKRIVNING AV UPPDRAGET

Upphandlingen omfattar en miljöbedömningoch mkb baserad på underlag från kommunen dels
kartunderlag och dels övriga handlingaroch information från beställaren i enlighet med förfrågan
avseende Detaljplan Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck1:6 m fl

ORGANISATION

För rubricerad detaljplan avser Tengbom att genomföra uppdraget med Johan Henrikson (finns med
i ramavtalet)ochÅsa Erkman.Åsa Erkman,är examinerad Iandskapsarkitektsedan 1992 med
många års erfarenhet av såväl uppdragsledning som MKB. Åsas CV kan skickas på begäran.
Åsa kommer att vara huvudansvarig och den som i första hand svarar inför beställaren, medan
Johan medverkarsom handläggande i processen.

Ombud hos Tengbomgruppen ab är Anders Erlandsson
Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt Åsa Erkman
Handläggande planarkitektär Johan Henrikson
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Budget, förslag till upplägg och tidplan

Arbetsmoment

Genomgång av material, Inläsning och skiss på
upplägg/innehållsförteckningav MKB rapport

Startmöte. Avstämningav innehållsförteckning
Besök på plats
Start miljöbedömningaroch text

MKB arbete text och bildmaterialtill dokument

Dokumentbearbetninoch ransknin
Leverens och ev.leverensmöte

 
Redovisning
Uppdraget avses levereras i enlighet med förfrågan.

ERSÄTTNING
Vi erbjuder oss att utföra det ovan beskrivnauppdraget mot rörligt arvode utifrån beräknadtotal
budget enligt ovan. Timpriser enligt ramavtal.

Bedömt antal timmar är 120 h.

Då 75% av budgeten är upparbetad meddelas beställare.
Betalning sker enligt månadsvis fakturering för upparbetad tid.

FÖRSÄKRINGAR

Tengbomgruppen har tecknat konsultansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Frågor beträffandedetta anbud/offert besvarasav Åsa Erkman på 031 -757 64 18 alternativt
Åsa.erkman@tengbom.se.
Detta anbud är giltigt i xx dagar räknat från 2013-11-27

Med/Vänlig hälsni 
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Ande s Erland so
,
kontorschef Göteborg

Tengbomgru pen AB
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