FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

DAGSORDEN
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 10. oktober 1995 kl. 14.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 14.00
Mødet hævet:

Fraværende:
løvrigt deltog:

Teknisk udvalgs møde den 10. oktober 1995
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Sag nr. 187 - LBS/mh - J.nr. 06.15.G01/2557
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SAGER OM AFFALD
Sag nr. 188 - FL/mh - J.nr. 07.01.00G01/2444
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Sag nr. 189 - FL/mh - J.nr. 07.01 .OOG01/2443
Licitation vedrørende indkøb af renovationsstativer
Sag nr. 190 - FL/mh - J.nr. 07.01.05G01/2501
Dispensationer vedrørende adgangsforhold - og betaling herfor

Sag nr. 191
Eventuelt
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Sag nr. 186
TU-møde den 10. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 186

Tømninqsordninq for bundfældningstanke
J.nr. 06.01.20G01/2178
J.nr. 09.00.01 G01/1098
På byrådets møde den 12. september 1995 blev godkendt regulativ og taksblad for
tømningsordning af bundfældningstanke.
I fortsættelse heraf er udarbejdet licitationsmateriale, og der foreslås indbudt 4 entre
prenører, som forvaltningen har eller har haft samarbejde med.
Følgende foreslås indbudt:
Sejerstens Kloak Service, Havelse Mølle 3, 3600 Frederikssund
Helge Godtfredsen, Slangerupvej 9, 3550 Slangerup
Ballerup-Smørum Kloakservice, Flodvej 2A, 2765 Smørum
Albertslund Kloakservice, Rydagervej 27, 2620 Albertslund

TU's beslutning:
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Sag nr. 187
TU-møde den 10. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 187

Renseanlægget - Kalkstabiliserinqsanlæg
J.nr. 06.15.G01/2557
På udvalgets møde den 26. september 1995 blev notat af 15. september 1995 om
bl.a. tidsplan m.v. for anlæg af kalkstabiliseringsanlæg taget til efterretning.
I fortsættelse heraf forelægges forslag til valg af løsning, leverandør, tidsplan og
overslag.
Endvidere forelægges notat af 5. oktober 1995 om indhentede oplysninger om
"slamsituationen".

Bilag: Notat af 5. oktober 1995.

TU's beslutning:
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Sag nr. 188
TU-møde den 10. oktober 1995
FL/mh

Sag nr 188

Orientering om licitation vedr, daqrenovationskørsel.
J.nr. 07.01.00G01/2444
Efter afholdt prækvalifikation er der nu afholdt licitation.
Der er modtaget 6 tilbud, som alle overholder de stillede krav til udformning,
dokumentation mv.
Tilbuddene adskiller sig væsentligt rent prismæssigt. Den samlede årlige entreprise
sum for den lavestbydende er ca. kr. 2,5 mio og for den højestbydende ca. kr. 4,2
mio.
Forskellene opstår på baggrund af en forskellig vurdering af, hvad renovationsarbej
derne skal have for at hente to sække samtidig - med brug af kærre.
De store firmaer forventer at opnå en større eller mindre nedsættelse af lønudgiften,
mens de mindre firmaer ikke har haft tilsvarende forventning - og derfor har regnet
med dobbelt pris i forhold til at hente én sæk.
Der er afholdt opklarende møder med de tre lavestbydende, hvor tilbuddene lyder på
hhv. 2,5, 2,65 og 3,1 mio.
Oversigt over de modtagne tilbud forelægges på mødet.
Der vil til udvalgsmødet den 31. oktober foreligge indstilling om antagelse af tilbud.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

TU's beslutning:
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Sag nr. 189
TU-møde den 10. oktober 1995
FL/mh

Sag nr. 189

Licitation vedr, indkøb af renovationsstativer.
J.nr. 07.01.00G01/2443
Der er modtaget 3 tilbud, som overholder alle betingelserne i licitationsmaterialet.
Type
/Tilbudsgiver Skandinavien
Miri Stål
Dobbeltstativ 90/70
685
Enkelt bio-affald 70
420
Enkelt rest-affald 90
485
Uddeling dobbeltstat.
35
Samlet ordre
Skønnet værdi
ca. 4,56 mio
Alternativt tilbud
Dobbeltstativ 110/70
Forhandles

Joca Trading
864
550
565
38

1090
572
572
12,30

ca. 5,7 mio

ca. 6,9 mio

864

ikke afgivet

Tilbuddene skal ses i sammenhæng med
* en bedømmelse af stativernes kvalitet - herunder udseende,
* leverandørens garanti - herunder firmaets forventede fremtid,
* firmaets evne til at levere den tilbudte vare - og gøre det til tiden,
* forventninger til forhandling på baggrund af de afgivne tilbud.
Yderligere oplysninger vil blive meddelt på mødet, hvor de tilbudte stativer fra Stålvarefabrikken Skandinavien og fra Miri Stål vil blive forevist.
Stativerne fra Joca Trading er ikke alene de dyreste, men har også den ringeste kvali
tet, hvorfor de ikke medtages ved den fortsatte bedømmelse.
Forvaltningens indstilling om valg af stativ vil foreligge på mødet.

TU's beslutning:

s# .

07.01.00G01-2443
Licitation vedr. indkøb af renovationsstativer.
Type
/Tilbudsgiver Skandinavien
Miri Stål
Dobbeltstativ 90/70
685
Enkelt bio-affald 70
420
Enkelt rest-affald 90
485
Uddeling dobbeltstat.
35
Samlet ordre
ca. 4,56 mio
Dobbeltstativ 110/70
685
Forhandling
Nedslag v. 110/70
Nedslag ved 110
Nedslag uddeling
Værdi af nedslag
Forhandlet tilbud

0
0
0
0
ca. 4,56 mio

Joca Trading
864
550
565
38
ca. 5,7 mio
864

1090
572
572
12,30
ca. 6,9 mio
ikke afgivet

20
20
38
371.000
ca. 5,33 mio

Tilbuddene skal ses i sammenhæng med
• en bedømmelse af stativernes kvalitet - herunder udseende,
• leverandørens garanti - herunder firmaets forventede fremtid,
* firmaets evne til at levere den tilbudte vare - og gøre det til tiden,
* forventninger til forhandling på baggrund af de afgivne tilbud.

Forvaltningen indstiller:
at vælges stativleverance fra MIRI STÅL.
at der vælges stativer med 110 liter sæk til restaffald og 70 liter sæk til bioaffald.

Begrundelserne for valg af MIRI STÅL er:
• at stativerne er udformet, så de er særdeles robuste.
• at MIRI STÅL, som den største producent af stativer, er et særdeles solidt firma, hvilket
betyder stor sikkerhed for, at virksomheden kan overholde sine garantiforpligtelser.
• at MIRI STÅL er en særdeles ordholdende virksomhed. Leverancer overholdes normalt
til punkt og prikke - og er det ikke muligt meddeles årsag og alternative tidspunkter i god
tid.
• at prisen på det tilbudte stativ er særdeles attraktiv i forhold til tidligere leverancer af
samme stativ.
Begrundelser for valg af 110 liter sæk til restaffald:
■ anskaffelsen af stativet er faktisk billigere end til 90 liter sæk (kr. 20,-).
• afhentningen af sækken er samme pris som en 90 liter sæk.
• indkøb af sækkene er kun kr. 60.000 større årligt. Der kan dog spares et lidt større
beløb ved at gå over til 1-lags sække istedet for de 2-lags, vi bruger idag.
• der spares containervolumen og transport fra Ørnesten, når det ekstra volumen udnyt
tes til småt storskrald - og borgerne får den ekstra service, som mer-volumet giver.
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Sag nr. 190
TU-møde den 10. oktober 1995
FL/mh

Sag nr. 190

Dispensationer vedr, adgangsforhold - og betaling herfor.
J.nr. 07.01.05G01/2501
I Regulativ for Husholdningsaffald er der åbnet mulighed for at dispensere fra kravene
til adgangsforhold, dog således at merudgifter til renovatør mv. skal dækkes af et til
lægsgebyr.
De ændrede krav om placering træder i kraft fra 1. november 1995.
Der forelægges forslag til,
informationsmateriale om de nye regler og forslag til administrative retningslinier her
for,
fastsættelse af tillægsgebyr på kr. 60,- pr. år inkl. moms.
Det indstilles, at de fremlagte forslag godkendes.

TU's beslutning:
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Sag nr. 191
TU-møde den 10. oktober 1995

Eventuelt
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Sag nr. 191

