Hervið verður fylgjandi boði út:
1 stk Standard hvítan 18 tons 4x4 lastbil til kavagraving, salting o.a við hesum
spesifikatiónum
Motor:

Ynski til stødd uml. 250 – 350 hk

Gearkassi:

ZF TipMatic , I-Shift, Powertronic, Allison
Retardara / Motorbremsu

Aksilfrástøða:

Uml. 4200 - 4500 mm

Førarahús:

1 - 1 ½ kabinu, leður setur, klimaanlegg, oljufýring, hita í forrúti &
viskarum

Ljós:

Góð koyriljós til kavagraving & Gul blunkljós á taki førarahúsi

Last:

3 vegis vippu, síðulúkur og lúka + luftlúku aftan

Krana.

8 tm krana við fjarstýring

Plógvfesti framman: Tellefsdal Vegvesen frontplate for paralellogram Komplet montera
www.tellefsdal.no
http://www.tellefsdal.no/getfile.php/Dokumenter/Produkter/Plogfester/Plogfeste%20lastebil%
20web.pdf
Keyparin tilskilar sær rætt til frítt at velja millum innkomnu tilboðini eins og ikki at taka av
nøkrum av innkomnu tilboðunum.
Tilboðini verða viðgjørd og sammett av keypara. Niðurstøðan um, hvat av tilboðunum – um
nakað – tikið verður av, verður grundað á eina heildarmeting við denti á tey viðurskifti, sum
eru nevnd í hesum skrivi.
Soleiðis vera tilboðini vektaði:
Vekting:

%

Prísur

60

Veitingartíð

40

Samla

100

Veitingartíð: 31 des. 2016
Um uppbygging av lastbilinum fer fram í Danmark er ílagi at chassis er leverað í DK í
seinasta lagi 31 des. 2016 og uppbygging fer fram yvirum árskifti 2016/2017 og lastbilurin
leveraður í FO fyrsta kvartal 2017

Umboð frá veitara eru vælkomin at seta fram spurningar um veitingarætlanina og
tilboðsgrundarlagið í síni heild, um ávís viðurskifti ynskjast greinað nærri. Slíkir spurningar
skulu so vítt møguligt verða settir fram og annars viðgjørdir skrivliga við tí fyri eyga lættari at
kunna skjalprógva samskiftið.
Tilboðsgevarar kunnu seta spurningar til tilboðið til og við hósdagin tann 25 aug. 2016 kl
0900
Spurningar skulu vera skrivligir og sendast til jpp@lv.fo.
Spurninganir verða síðani viðgjørdir og svaraðir í seinasta lagi fríggjadagin 26 aug. 2016 kl
1600
Øll, sum hava latið tilboð inn, fáa svar um niðurstøðuna. Keypari metir seg kunna geva svar,
um tikið verður av tilboðinum ella ikki, umleið 1-2 dagar, eftir at tilboðsfreistin er farin.
Tilboðini skulu verða Landsverk í hendi í seinasta lagi fríggjadagin tann 02 sep. 2016 kl
1200
Tilboðið skal sendast í PDF formati við telduposti til lv@lv.fo & jpp@lv.fo
Stílast til
Landsverk
Att.: Jóan Petur Patursson
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