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Antagande av anbud rivning Pärlan, Enbacka 1:27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entreprenadkontrakt avseende rivning av Pärlan tilldelas Ottos Maskiner AB i enlighet med genomförd anbudsutvärdering. Kontrakt kan
tidigast tecknas 10 dagar efter underrättelse om tilldelning (avtalsspärr).
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
I samband med upphandling av rivning av Pärlan så har ekonomiska förutsättningar
identifierats som medför att driftsbudget kommer att bli påverkad när fastigheten
rivs. Bland annat så påverkas hur mycket som får belasta investeringsbudget och vad
som ska belasta driftsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden har, sett till ekonomisk prognos maj, ej tillräcklig driftsbudget för att genomföra projektet.
Poster som påverkar fördelningen av kostnader
Restvärde: 850 tkr
Belastar driftsbudget när fastigheten rivs
Värdering:
Påverkar hur mycket av projektet som kan belasta avsatt investeringsbudget
Vinnande anbud:
Entreprenadkostnad för att riva byggnaden som belastar investering upp till värderingsnivå. Resterande kostnad belastar
driftsbudget.
Exempel potentiell fördelning kostnader för projektet. (Uppskattade siffror då anbudsutvärdering ej är helt färdigställd).
Kommentar
Restvärde:
+850 Tkr
Värdering:
-200 Tkr
Sett till liknande objekt
Entreprenadkostnad: +500 Tkr
Uppskattat. Beror på nivå vinnande anbud
Summa driftsbudget +1150 Tkr Belastar innevarande års driftsbudget
Idag är fastigheten enligt detaljplan reglerad som bostäder, handel med mera. För att
kunna ianspråkta området för skoländamål behöver ett tidsbegränsat bygglov sökas i
avvaktan på ändring av detaljplan.
Om önskemål att senarelägga projektstart finns kan dialog med UHC samt tilldelad
entreprenör föras.
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