Fjellstyret ber om tilbud på
LEVERING AV VED I SEKK TIL FJELLSTYRETS HYTTER.
Øvre Numedal fjellstyre innbyr til å gi tilbud på levering av 60 L bjørkeved i sekk til våre 6 hytter for
perioden fra og med vinteren 2020 til og med vinteren 2023.
Følgende betingelse ligger til grunn for pristilbudet:
1. Det er levering i størrelsesorden 100-200 sekker årlig.
2. Vi ber om at det gis pris både på levering ved avhenting hos tilbyder og levert Solheimstulen.
Pris levert Solheimstulen gis som tillegg pr. sekk.
3. Ved skal være tørr bjørk av god kvalitet.
4. Ved behov for hjelp til innfrakting til hyttene, sørger fjellstyret for at nødvendige formaliteter
er i orden. Herunder kjøreløyver. Transporten skal foregå rasjonelt og leverandøren må i
tilfelle legge opp fornuftige ruter som både tar vare på sikkerheten og hensynet til viltet. Det
opprettes god kontakt mellom leverandør og fjellstyret.
5. Om fjellstyret ber om innfrakting, følges statens satser. Leverandør må selv holde eget utstyr
for kjøringa.
6. Fjellstyret setter opp årlig en bestilling på antall lass til hver enkelt hytte.
7. Leverandør kan i forbindelse med transporten bli pålagt andre, mindre oppdrag innenfor det
oppdragsområdet som skal betjenes. Dette kan det avtales særskilt pris for.
8. Leverandør med evt. hjelper(e) overnatter under oppdraget, gratis på fjellstyrets hytter.
9. Etter gjennomført oppdrag legges det opp ei rute som er fornuftig for å dekke fjellstyrets
øvrige behov for utfrakting. Spesielt i.f.t. Utfrakting av søppel og tilsyn av fjellstyrets hytter.
Tilbud på disse betingelser skal være mottatt i fjellstyrets sekretariat i Eide-gården innen
Onsdag 19. feb. 2020 kl. 12.00.
Fjellstyret forbeholder seg å godta eller forkaste ethvert tilbud.
Spørsmål kan rettes til Hans-Jørgen Jahren på tlf. 99109720.
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