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3 Prisskjema med sammendrag 

3.1 Generelt 

Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene i rammeavtalen med de enhetspriser og øvrige 
priselementer som framkommer av dette prisskjemaet.  
 
Det forutsettes at intern administrasjon, verktøy, til- og nedrigging, forbruksmateriell utover det 
som er inkludert i enhetsprisen i pkt. 3.2,  transport, reisetid, oppmøte mm er inkludert i time- 
og enhetspriser. Ved montering generelt skal prisene inkludere bortkjøring av avfall til godkjent 
mottak 
 
Alle priselementer og kolonner skal fylles ut. Unnlatelse av dette kan føre til at tilbudet blir 
avvist.  
 
Priser og påslag for ytelser utenom nedenstående priser må spesifiseres særskilt og vil anses 
som et forbehold.  
 
Alle prisene skal oppgis i norske kroner (NOK) og eks. mva. 

3.2 Enhetspriser 

Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene som de framkommer i denne beskrivelse til en fast pris 
som angitt nedenfor.  
 
Ved montering generelt skal prisene for demontering og levering av alt nødvendig materiell 
være inkludert. 
 
Ved demontering skal alle kostnader med bortkjøring og ev. deponiavgifter være inkludert.  
 
 

Nr. Beskrivelse Enh. 
Enh. pris 

Antall* Sum 

1 Tekking av flate tak(4) opptil 15° Mekanisk festet til 

underlaget inklusive oppbrett 

        

1.1 Ett lag papp m2  7 500  

1.2 To lag papp m2  5 000  

1.3 Ett lags folie. m2  5 000  

2 Bunntekking, (3) platetykkelse min. 0,6 mm, 

underlagspapp, D-glass eller tilsvarende, 

enkeltfals m2  3 500 

 

3 Bunntekking (3) av tak over 15°: Platetykkelse min. 

0,6 mm, underlagspapp, D-glass eller tilsvarende, 

dobbeltfals med skjult innfesting 

m2  3 500 
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4 Bunntekking (3) av tak over 15°: Platetykkelse min. 

0,6 mm, underlagspapp, D-glass eller tilsvarende, 

enkeltfals med skjult innfesting 

m2  3500 

 

5 Bunntekking 131 av tak over 15°: Gradrenner, 

bredde inntil 40 cm fra senter renne, inkl. 

nødvendig enkelt, og dobbeltfalset innfesting 

1m.  3 500 

 

6 Komplett rivning av tak: demontering og fjerning av 

takstein, underlagspapp, sløyfer/lekter og alle 

renner/nedløp/beslag til egnet avfallsdeponi. 

     

  

6.1 Inntil 28°: 

m2  7 500 

 

6.2 Inntil 45°: 

m2  5 000 

 

6.3 inntil 70°: 

m2  3 500 

 

7 Komplett rivning av tak: demontering og fjerning av 

bunntekking og underlagspapp samt alle renner, 

nedløp og beslag. 

     

 

7.1 Inntil 28°: 

m2  7 500 

 

7.2 Inntil 45°: 

m2  5 000 
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7.3 inntil 70°: 

m2  3 500 

 

8 Komplett rivning av tak: 

Demontering og fjerning av skifer, underlagspapp, 

sløyfer og lekter samt alle renner, nedløp og beslag. 

     

 

8.1 Inntil 28°: 

m2  7 500 

 

8.2 Inntil 45°: 

m2  5 000 

 

8.3 inntil 70°: 

m2  3 500 

 

9 Komplett legging av nytt tak: (1) Underlagspapp, 

sløyfer, lekter, takstein, fugleband/mønebånd, 

takstein og mønestein 

     

  

9.1 Inntil 28° 

m2  7 500 

 

9.2 Inntil 45°: m2  5 000  

9.3 Inntil 70°: m2  3 500  

10 Nedløpsrør inntil 125 mm: (2)
 Ink! montering av 

nedløpsrør, klammer, bend og utkast samt 

nødvendig innfesting til underlag. 

Im.  1 500 

 

11 Takrenner: (2) inntil 150 mm bredde på renne, 

m/overligger, inklusive toppstykke, endebunner, 

rennejern, takfotbeslag og løvrist i takrenna. 

(Komplett) 

Im.  5 000 
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12 Standard snøfanger (takstein) dekket med 

netting. Materiale skal være av varmforsinket 

stål. (Komplett) 

Im.  1 000 

 

  
SUM FASTPRISELEMENTER 

       

*Antall/mengder legges til grunn for evalueringen og er ikke bindende for oppdragsgiver. 

(1) D- glass eller tilsvarende, sløyfer 30*36mm trykkimpregnert, Lekter 36*48mm trykkimpregnert 

(2)  Alle Beslag skal være plastbelagte stålplater i 0,6mm tykkelse og i svart, hvit eller brun farge. 
(Sokkelknær er ikke inkludert) 

(3) Det skal av miljøhensyn ikke brukes taktekking av kobber, sink eller aluminium. Båndtekking av 

homogent materiale skal benyttes. Dersom det av antikvariske hensyn kreves tekking med kobber, 

sink eller aluminium prises dette etter medgått tid og materiel. 

(4)  Tekkingen skal utføres med ett (rehab)/to lags polyesterarmert asfaltpapp (toppsjikt med grå 

skiferbestrøing), alternativt polyesterarmert folie. Gjennomføringer medtas ikke i prisen. 

 
 

3.3 Leie av stillas, byggegjerder, lift, taksikring mm 

Ytelse* Pris pr. m2 Antatt omfang** Sum 

Månedsleie av egnet stillas inkl. leie  
1 mnd. Enhetspris per m2 veggflate. 

kr 75 000 kr 

Dagsleie av egnet stillas utover  
1 mnd. Enhetspris per m2 veggflate. 

kr 25 000 kr 

Ytelse* 
Pris pr. stk. pr. 
dag 

Antatt omfang** Sum 

Dagsleie av rullestillas, inntil 3x3m 
(B/H) 

kr 500 kr 

Ytelse* 
Pris pr. stk. pr. 
dag 

Antatt omfang** Sum 

Leie av byggegjerde  
(Pris for leie og vedlikehold av bygge-
gjerde pr. dag.) 

kr 15 000  kr 

Totalsum rigg og drift   
Kr 
 

* Prisene for transport og leie av stillas og byggegjerder skal inkludere alle kostnader leverandøren har til levering, 
montering, leie, kontroll, demontering og bortkjøring.  
** Dette er et anslag som legges til grunn for evalueringen og er ikke bindende for oppdragsgiver.  
    

3.4 Regningsarbeider og påslag 

Leverandøren oppgir her timepris og påslag for regningsarbeider. 
 
Alle timepriser skal i tillegg til lønn inkludere alle nødvendige tillegg som sosiale utgifter, 
tariffestede godtgjørelser, rigg og drift, samt administrasjon som bilkjøring, telefon og lignende, 
tilrettelegging av arbeidene og fortjeneste mv. Reisekostnader og reisetid til og innen Oslo 
forutsettes også inkludert i timeprisene.  
 
Leverandør skal ved behov og sammen med oppdragsgiver, foreta en befaring på 
arbeidsstedet før oppstart og en ferdigbefaring ved ferdigstillelse av oppdrag. Befaringer skal 
være inkludert i tilbudte priser. 
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Følgende timepriser tilbys:  
 

Timepris  

 
Kr/time eks. mva 

Estimert antall 
timer* 

Sum 

Prosjektleder  3000  

Faglært blikkenslager  15000  

Lærling  5000  

 
 
 

Påslag 
 

Påslagsprosent Estimert beløp* Sum påslag 

Påslag for 
fremdriftskoordinering 

% 5 000 000  

Påslag på 
tiltransporterte ytelser 

% 2 500 000  

Påslag på 
nettopris/materiell fra 
grossist 

% 12 000 000  

Påslag 
underleverandør 
spesialiserte 
leveranser** 

% 1 000 000  

 
 

Totalsum for regningsarbeider (timepriser og påslag  

 
*Dette anslag som legges til grunn for evalueringen og er ikke bindende for oppdragsgiver.  

** Det er i utgangspunktet ikke adgang til å benytte underleverandør, men se kontraktens bestemmelser om bruk og 
godkjenning av underleverandører.  
 

 

3.5 Påslag for hasteoppdrag/vaktordning 

 
Leverandøren får et påslag på 10 % på oppgitte timepriser ved hasteoppdrag som beskrevet i 
Vedlegg 2 Orienteringen om oppdraget punkt 2.7 Gjennomføring og leveringstid.   
 
 
 



                                                                          

  Rammeavtale: Tak og blikkenslagerarbeider 

 

Side 6 av 8 

 
101202101202 
- 1.01.0 

3.6 Opsjoner 

Opsjon Kr/time eks. mva Antall timer* Sum 

Opsjon på manuell 
måking av snø fra tak 
 

 

750  

Opsjon på manuell 
fjerning av istapper 
 

 
                           1 000  

Opsjon på bortkjøring 
av snømasser 
 

 
                              250  

SUM OPSJONER    

*Dette anslag som legges til grunn for evalueringen og er ikke bindende for oppdragsgiver.  

 

3.7 Forsikringer 

Leverandøren oppgir her hvilke selskap han ville forsikre kontraktsarbeidet og stille 
ansvarsforsikring gjennom: 
 
Forsikring: _________________________________________ 

3.8 Underleverandører 

Leverandøren oppgir her eventuelle underleverandører for bi/sideforpliktelser han har basert 
seg på i forbindelse med utarbeidelse av tilbudet. Se videre tilbudsinnbydelsens og kontraktens 
bestemmelser om bruk av underleverandører.  
 
 

Fagområde Firmanavn 

  

  

  

  

  

 

3.9 Indeksregulering 

 
Prisene reguleres årlig, med virkning fra den 01.01 og i tråd med endringer i Statistisk 
sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, i alt. Regulering foretas frem til indeksens 
verdi for desember i året før regulering skjer. Første regulering skjer med virkning fra den 
01.01.2020. 
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3.10 Lærlingordning 

(Kryss av) 
 

☐ Vi bekrefter at vi vil være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning i hele kontraktsperioden 
og vil benytte lærlinger ved gjennomføring av prosjektet i overenstemmelse med 
lærlingklausul oppgitt i kontrakten. 

 

3.11 Forbehold 

(Kryss av) 
 

 
 Det tas ingen forbehold. 
 
 Det tas _______ forbehold som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 

  
Se nærmere tilbudsinvitasjonen om forbehold. 

3.12 Vedlegg 

(Kryss av) 
 

 
 Har levert all dokumentasjon som fremgår av punkt 16 tilbudsinnbydelsen. 

 
 

3.13 Forpliktende underskrift 

Firma: 

 _________________________________________  

 

Firmaadresse: 

 _________________________________________  

 

Telefon: 

 _________________________________________  

 

E-post:  

 _________________________________________  

 

  

Sted: ____________________ Dato: ____________________ 
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 _________________________________________  

 Stempel og underskrift  
 


