
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Esval Miljøpark KF, ,  Esval Miljøpark KF 63912470 8601.41.63095 

Deponivegen 112,, 2160 Vormsund Deponivegen 112, 2160 Vormsund Telefaks Org.nr 

E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no Internett www.esval.no  MVA 997 756 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurransegrunnlag 
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1. OPPDRAGSGIVER 

Esval Miljøpark KF er et kommunalt foretak eid av Nes kommune, Akershus. Esval Miljøpark KF er 
kommunens avfallsselskap, og er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i Nes kommune fra 
ca. 21 000 innbyggere.  

Ytterligere informasjon kan finnes på våre nettsider: www.esval.no  

2. KONKURRANSEN 

Esval Miljøpark KF ønsker med dette å innhente tilbud i forbindelse med salg av innsamlet returpapir 
fra husholdninger og noe næringsvirksomhet (5,5 %). I 2015 ble det samlet inn ca.1 500 tonn papir fra 
Nes kommune.  Papp/papir kildesorteres hos abonnent i separate beholder. Lokal renovatør henter 
papp/papir hos abonnent og bringer det til Esval Miljøpark. På Esval blir papp/papir tømt i egen bås 
med fast dekke, før omlasting til container. Oppdragstaker må holde container. Containerne må 
hentes når de er fulle, da oppdragsgiver ikke har plass til mellomlagring.   

Det innsamlede returpapiret inneholder i hovedsak aviser, ukeblad og reklame (de-ink), men også 
papp, drikkekartonger og en mindre mengde plast og hyssing for emballering. Esval Miljøpark KF kan 
ikke garantere at fraksjonen er fri for annet avfall. Vi har imidlertid fått svært få klager i forbindelse 
med dette i de senere år.  
 
Innbyggerne i kommunen leverer også papp/papir inn på vår gjenvinningsstasjon. Denne fraksjonen 
vil inneholde mer papp og mindre avviser, ukeblad og reklame. I fjor fikk Esval Miljøpark KF inn ca. 
160 tonn med denne kvaliteten fra gjenvinningsstasjonen. 

Esval Miljøpark KF gjør oppmerksom på at oppgitte mengder kun er et estimat, og er ikke forpliktende. 

2.1. Pris 

Pris skal oppgis i vedlagte tilbudsskjema. 

Tilbudet skal være basert på pris. pr. tonn eks. mva. levert til mottaksanlegg. Alle kostnader som er 
nødvendig for en komplett leveranse skal være medtatt, dvs. alle andre avgifter, ekspedisjons- og 
faktureringsgebyr, transport/frakt, emballasje, nødvendig oppfølging og lignende.  

Risikoovergang fra selger til kjøper skjer etter opplasting av container på Esval Miljøpark.  

Pris skal indeksreguleres etter Euwid – 1.02. monthly. prisen skal oppgis med utgangspunkt i Euwid 
Indeks for april 2016 

Prisen for fraksjonen skal være fast i hele avtaleperioden 

Eventuelle forbehold og reservasjoner skal tydelig fremgå av tilbudet. 

2.2. Dokumentasjon 

Vedlagt tilbudet skal det også medfølge attest utstedt av kompetent myndighet som viser at 
leverandør har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter (skjema RF 
1244) Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Vi ønsker også en HMS -egenerklæring fra 
tilbyder. 

Vi ber om at det i tilbudet blir beskrevet kapasitet på vekt og anlegg. 

Mottaker må kunne vekt-registrere alle leveranser. 

Adresse for mottakssted av innsamlet papiret må oppgis.   

2.3. Avtalevarighet 

Avtaleperioden vil være 2 år, fra 01.08.16 

http://www.esval.no/


3. LEVERING AV TILBUD 

Tilbudet med vedlagt prisskjema skal sendes på mail til: lindis@esval.no 

Frist:  mandag 13.06.16 kl. 12.00 

Merk mail med: Tilbud papir. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til  

Lindis Assmann  

 

 

Prisskjema 
Undertegnede leverandør tilbyr seg å motta returpapir fra Esval Miljøpark KF, Nes kommune i henhold 
til nedenstående sammendrag. 

Priser skal oppgis i NOK, alle kostnader skal være medtatt i oppgitt pris, ingen kostnader utover dette 
aksepteres. 

 

Tilbudsskjema papir/papp 
Vare/tjeneste Volum Pris per tonn i 

NOK  

eks. mva. 

Sum per år 

Pris på innsamlet papir /papp 1 500 tonn   

Pris på levert papir /papp 160 tonn   

    

Sum eks. mva.    

+25 % mva.    

 

Firmaets Navn:  

Firmaets post/besøksadresse: 
 

Kontaktperson:  

Telefon:  

Telefon mobil:  

Alle henvendelser fra oppdragsgiver skal gå til følgende  
E-post adresse:  

 

Sted/dato:  

 

Forpliktende Signatur: 

 


