Prisliste fra 01 10 2018
Prisliste fra 01 01 2017 utgår

Prisliste for Tekniske Tjenester
Salgskalkyle
Salgskalkyle fast pris – vnr 7210154
Enklere prosjekter med grunnlag i Optimera standard beskrivelse.
Salgskalkyle utført på timer – vnr 7297105
Prosjekter som fraviker fra overnevnte utføres i.h.t. medgått tid / estimert tid.

kr

2.050,- pr stk

kr

895,- pr time

Kr

895,- pr time

Mengdeberegning
Mengdeberegning – vnr 7210155
Utføres i.h.t. medgått tid eller estimert tid.
Mengdeberegning ny- vnr 7559123Iht Byggsystemers std beskrivelse. Fast pris
Ekstraarbeid for tilpasning til egen beskrivelse i.h.t medgått tid

Kr

3.850.- pr stk

kr

3.850,- pr stk

Energiberegning
Energiberegning fast pris – vnr 7210156
Eneboliger, 2-, 3-, og 4-mannsboliger.
Energiberegning utført på timer – vnr 7297106
Prosjekter som avviker fra overnevnte.

kr

895,- pr time

Energiberegning inkl. energimerking
Energiberegning & Energimerking fast pris – vnr 7297107
For eneboliger.
Energiberegning & Energimerking utført på timer – vnr 7297108
Prosjekter som avviker fra overnevnte.

kr

5.350,- pr stk

kr

895,- pr time

kr

895,- pr time

kr

1050,- pr time

Teknisk rådgivning – vnr 7210158
i.h.t. medgått tid.
Komplisert oppdrag/oppdrag uten vareleveranse – vnr 7362098
i.h.t. medgått tid.

kr

895,- pr time

Kr

1050,- pr time

Byggteknisk prosj fast minste pris – vnr 7374455

kr

Byggteknisk prosjektering
Byggteknisk prosjektering – vnr 7210157
(statikk, etc.) utføres i.h.t. medgått tid eller estimert tid.
Komplisert oppdrag/oppdrag uten vareleveranse – vnr 7362099
utføres i.h.t. medgått tid eller estimert tid.

Teknisk rådgivning

1.450,-

Brannprosjektering
Brannprosjektering – enebolig
Brannprosjektering – 2-mannsbolig
Brannprosjektering – 3-/4-mannsbolig

- vnr 7340304
- vnr 7340305
- vnr 7340306

kr 8.650,kr 9.750,kr 10.800,-

pr stk
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Tegneoppdrag
Arkitekt-tjenester (Byggemelding / skisser) - vnr 7482093

kr

895,- pr time

Arbeidstegninger – vnr 7482094

kr

895,- pr time

Generelt
For å få utført en teknisk tjeneste forutsetter vi at bestillingsskjema for denne type tjeneste er utfylt.
Viser til bestillingsskjema og produktblad for den enkelte tjeneste som finnes på www.optimera.no.
Tekniske tjenester for større prosjekt som rekkehus, lavblokker, sykehjem, barnehager etc., be om
pristilbud og leveringstid i hvert enkelt tilfelle.
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Leveringstider ( Gjeldende for avtalekunder dersom annet ikke er avtalt. )
Salgskalkyle
Mengdeberegning ( tilbud )
Mengdeberegning ( til leveranse )
Varmeberegning
Statiske beregninger
Teknisk rådgivning

: 5 -10 arbeidsdager
: 10 arbeids dager
: Avtales i.f.t. ønsket leveringstid
: 10 arbeidsdager
: I.h.t. avtale
: I.h.t. avtale

Leveringstider regnes fra dato når komplett bestillingsunderlag foreligger. Dersom bestillingsunderlaget
ikke er tilfredsstillende vil dere motta en tilbakemelding om hvilke opplysninger vi mangler for å kunne
starte på oppdraget.
Vi tar forbehold om at det kan forekomme mindre avvik i leveringstider på grunn av kapasitetsendringer.

