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TILBUD – RAMMEAVATLER RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER 
BYGG OG ANLEGG 

Det vises til utlyst konkurranse for rådgivende ingeniørtjenester bygg og anlegg. Ved innsendelse av 
dette tilbudsbrevet erklærer leverandøren å delta i konkurransen på de betingelser som følger av 
konkurransegrunnlaget fra oppdragsgiver. 
 
1 Opplysninger om leverandøren 

Firma:  

Organisasjonsnummer: 998796202 

Postadresse: 
 

Forneburingen 11 1360 FORNEBU 

Kontaktperson:  Siv.Ing. Rolf Bockelie 

E-post: post@bockeliebygg.no 

Telefon: 41276595 

All kommunikasjon ifbm. konkurransen vil skje elektronisk til kontaktpersonen som angitt over. 
 
2 Tilbudet 
Leverandøren gir med dette tilbudsskjemaet et bindende tilbud i henhold til de spesifikasjoner og 
vilkår som fremgår av dette dokumentet med bilag (jf. pkt 2.2 under).  
 
2.1 Eventuelle forhold/avvik 
Leverandøren bekrefter å ha satt seg grundig inn i konkurransegrunnlaget med vedlegg, og erklærer: 

Inneholder tilbudet forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget, 
kontraktbetingelsen eller kravspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse? 

☒ Ja         ☐ Nei 

 
Dersom leverandøren svarer ja, så skal alle evt. forbehold og avvik fremgå av bilag 5. Forbehold og 
avvik og skal være spesifisert og prissatt (angis med priskonsekvens av å gi avkall på evt. forbehold). 
Leverandøren oppfordres til å søke å avklare evt. uklarheter i konkurransegrunnlaget før 
tilbudsfristens utløp i samsvar med pkt. 1.4 i konkurransegrunnlaget, i stedet for å ta forbehold. 
 
2.2 Oversikt over leverandørens kompetanse  
Leverandøren bekrefter å oppfylle kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget og fylt ESPD-
egenerklæringsskjema som bilag 2. til tilbudet. Videre er det redegjort for kompetanse og faglige 
kvalifikasjoner under. 
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Leverandøren oppfyller kravene til kompetanse og faglige 
kvalifikasjoner, jf. konkurransegrunnlagets pkt. 3.3.5 
 
Gi en kort redegjørelse for kravene under (ev. henvisning til 
redegjørelse i egne vedlegg). Selve dokumentasjonen, sertifikater, 
bevis etc. skal ikke vedlegges tilbudet.  

 
☒ Ja         ☐ Nei 

 

Oversikt over antall ansatte med prosjekteringskompetanse innenfor de angitte fagområdene, 
inndelt i fag og kompetansenivå: Se vedlagt fil, Prosjektgruppen 
https://sgregister.dibk.no/enterprises/998796202       Bockelie Bygg AS 
  https://sgregister.dibk.no/enterprises/921076762     Giert Aasheim AS 
https://sgregister.dibk.no/enterprises/921836821        Rigeo AS 
https://sgregister.dibk.no/enterprises/977558395        Westra Engineering AS 
https://sgregister.dibk.no/enterprises/979657447         SOS Brannconsult AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av relevant kompetanse for gjennomføring av oppdraget, herunder tekniske eller 
faglige kvalifikasjoner, aktuelle sertifikater mv.: 
 
Sentral godkjenning for ansvarsrett og CV samt arbeidsbeskrivelse bekrefter at Bockelie-Bygg as 
sammen med partnere har den kompetanse som trengs.Vedlagt CV er 
Legger også ved søknaden min egen ESPD utfyllt skjema som jeg også oppbevarer for mine 
prosjektpartnere inkl. deres CV er. De har også levert firmaattest og skatteattest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifisering av godkjenning fagområder og tiltaksklasser: 
RIVA-m. overvann –  Bockelie-Bygg as – Tiltaksklasse 2 
Plan,miljø,arkitektur - Bockelie-Bygg as – Veg,utearealer og landskapsutforming  Tiltaksklasse 2 
Ark Arkitektprosjektering tiltaksklasse 1 – Bockelie-Bygg as 
RIVA- Vann og avløp Siv.Ing. Giert Aasheim AS Tiltaksklasse 3 
RIM – Ytre miljø – Bockelie Bygg as – Veg,utearealer og landskapsutforming tiltaksklasse 2 
RIB – Byggeteknikk – Westra Engineering – konstruksjonssikkerhet  Tiltaksklasse 3 
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RIBR –  SOS – Brannconsult AS – Tiltaksklasse 2 
HMS – Siv.Ing. Giert Aasheim AS i samarbeid med de øvrige prosjektgruppemedlemmene 
RIG – Geoteknikk – Rigeo AS – Tiltaksklasse 3 
RIG – Berg – Rigeo AS  
RIV – Ventilasjnon – Siv.Ing. Giert Aasheim AS – Ventilasjon tiltaksklasse 3 
 
 
Forpliktelseserklæring ved kontraktsmøte 
ESPD skjema fra underleverandører kan sendes på anmodning 
 
 
 
Redegjørelse for 3 relevante referanseprosjekter med en kort beskrivelse av prosjektet, 
oppdragsgiver, år, kontraktsverdi og kontaktperson: 
  Åråssvingen 9 – Skedsmo kommune: Undervannskonstruksjon, plasstøpt betong, se cv 
  Gåsevikveien 8 – Skedsmo kommune; Peling,Pelehoder, Betongfundament 

,stålkonstruksjon 
 Se vedl. CV  
 
 
 

 
2.3 Oversikt over tilbudet  

# Dokumentasjon som utgjør tilbudet 
Vedlagt i  

TendSign (KGV)? 

1. Signert tilbudsskjema (dette dokumentet) ☒ Ja          

2. Utfylt ESPD-skjema  ☒ Ja         ☐ Nei 

2.1  Eventuelt ESPD-skjema fra underleverandør(er)  ☒ Ja         ☐ Nei 

2.2  Eventuell forpliktelseserklæring fra underleverandør(er)  ☒ Ja         ☐ Nei 

3. Tilbudsbeskrivelse ☒ Ja         ☐ Nei 

4. Skjema pristilbud ☒ Ja         ☐ Nei 

5. Evt. forbehold og avvik ☒ Ja         ☐ Nei 

6. Elektronisk kopi av tilbud "Sladdet-versjon"  ☐ Ja         ☐ Nei 

Tilbudet skal leveres elektronisk via TendSign (KGV), og tilbyder må følge instruksjonene som gis der. 
              
3 Underskrift 
Forpliktende underskrift på vegne av leverandøren. 
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Sted: ………………………Fornebu….…     Dato: …………………6.3.20…… 
 
…………………………………………………………   …………ROLF BOCKELIE , Sivilingeniør                                    
Rolf Bockelie……………………………………………… 
(sign.)       navn med blokkbokstaver, samt stilling/tittel 
 

# 


