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Offertnummer

2462

Datum
2019-04-04

Offerten gäller tom
2019-04-14

Kund
SFAB Svenska Fukt AB

Jan Danielsson
Högsätersvägen 9
141 44 Huddinge
Er referens

Vår referens
Robert Fransson 070-77 33 600
Betalningsvillkor
Omgående, efter avslutat arbete.

jg.danielsson@gmail.com

Objekt: Högsätersvägen 9
Mark & VA-arbeten. Arbetet avser håltagning i brunn för pumpslang som spåras ner ca 15 meter

för att sedan gå i samma schakt som avrinning från befintlig stenkista dagvattenuppsamling. Avrinning
från magasin breddas över till ett nytt rör som spåras ner mot gatan och rinner ut i ett dike. Sträcka ca
25 meter. I slutet på detta rör kopplar vi på slangen från pump.
Arbetet avser maskingrävning. Återfyllning sker med befintliga massor. Gräsmattan och övriga ytor
grovplaneras i schaktområdet/arbetsområdet. Eventuell bortforsling av överblivet material ingår ej
men kan ombesörjas mot debitering.
Debiteras med 4,495:- inkl moms/ lass för schaktmassor, tippavgift tillkommer med aktuell avgift
för mottagande deponistation. Ett lass motsvarar 6-10 ton beroende på tillåten lastvikt i området.
Förutsätter åtkomst med lastbilens kran.
Kunden ansvarar för utsättning av ledningar till fastigheten. Tillhandahålls via ledningskollen.se
Sprängning, stenspräckning, bilning samt andra avvikande arbeten ingår ej.

El-arbeten
Påkoppling av termostat till befintlig värmekabel runt pumpslang. Montering av larm med nivåvippa i
brunnen, (notis till telefon), samt permanent inkoppling ström till befintlig pump.
Pris:

39.756:- exkl moms
49.695:- inkl moms
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Övriga leveransvillkor
-

Tidplan:
3-4 arbetsdagar beroende på förutsättningar vid uppgrävning samt val av optioner. Ingen
penetrerande markundersökning eller projektering är gjord varför detta kan påverka
entreprenadtiden utöver estimerad tid.
Start tidigast maj/juni 2019, förutsätter accept inom offertens giltighetstid.

-

Försäkringar:
Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller under hela arbetets pågående.
Försäkringsskydd motsvarande maxersättningsbelopp 10 Mkr.
Entreprenadansvar som ligger kvar på varje projekt under 10 år, där
maxersättningsbeloppet är 10 Mkr.

-

Kvalitet och miljö:
Kontrollansvarig: Robert Fransson
BAS P/U: Robert Fransson

-

Kompetens:
Svenska Fukt och dess personal är utbildade och ISOcertifierade i fuktsäkra konstruktioner
hos Isodrän.
Byggingenjör finns i företaget för konstruktion och hållfasthetsberäkningar.
Utbildade och kursgodkända i besiktningar och fuktutredningar hos Sveriges
Byggingenjörers Riksförbund.
Svenska Fukt är medlemmar i Maskinentreprenörerna, en branschorganisation för Mark &
Anläggningsföretag.

-

Dokumentation
Bilddokumentation, levereras via Svenska Fukt Kundportal
Leverantörsanvisningar
Funktionsbeskrivning

-

Referenser
Se hemsida: http://www.svenskafukt.se/kategori/referenser/

-

Ekonomi
UC Trygg Företagare, se bifogad fil.
Eller läs mer här:

https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/ekonomipublikationer/uc-trygg-foretagare.html

Betalning efter slutfört arbete avser utförande enligt Isodräns arbetsbeskrivning och
överlämnande av egenkontroll som verifierar detta.
Kreditupplysning kan komma att begäras vid accepterad offert. Svenska Fukt AB förbehåller
sig rätten att avsäga sig detta uppdrag oavsett anledning.

Postadress

Telefon

Org-nr

Bankgiro

SFAB Svenska Fukt AB
Tranvägen 8
141 72 Segeltorp

08-798 88 80

556713-6360
439-2486
Företaget innehar F-skattesedel
samt ansvarsförsäkring

E-mail/Hemsida
info@svenskafukt.se
www.svenskafukt.se

Sid 3 av 4

2019-04-04

Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller under hela arbetets pågående.
Försäkringsskydd motsvarande maxersättningsbelopp 10 Mkr.
Entreprenadförsäkring som ligger kvar på varje projekt under 10 år, där
maxersättningsbeloppet är 10 Mkr.

Bortforsling av överblivet eller befintligt material ingår ej.

Sammanlagda offertbeloppet exkl optioner, löpande arbeten,
á-priser och ej Rot-berättigade arbeten :
49.695:- inkl moms
Arbetskostnad av det sammanlagda offertbeloppet :
36.722:- inkl moms
I enlighet med ROT-avdrag för 2019
avgår 30 % av arbetskostnaden från offertbeloppet
Maxbeloppet är 50.000:- per fastighetsägare.
Gäller under förutsättning att Skattemyndigheten inte avslår ROT-avdrag för
detta arbete pga redan utnyttjat uttag.
Offertbelopp:
Arbetskostnad 30 %:

49.695:-inkl moms
-11.017:-inkl moms

Totalt att betala:

38.678:- inkl moms

Offerten godkänns:
Namnförtydligande:
Ort och datum:
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