
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AMA AF innehåller allmän orientering, upphandlingsföreskrifter,
entreprenadföreskrifter samt föreskrifter för allmännaarbetenochhjälpmedel. AMAAF
är gemensam för alla fack.

För varje entreprenad bör separata administrativa föreskrifter upprättas.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter
Ange kontaktuppgifter under respektive kod och rubrik.

AFA.11 Byggherre

AFA.12 Beställare

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

AFA.13 Projektörer

AFA.14 Utsedda entreprenörer

AFA.15 Nätägare
Ange nätägare somkan ha betydelse för entreprenaden. Exempel på nät är va, värme,
gas, kyla, el, tele, data och kabel-tv.

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet
Ange typ av objekt och dess ungefärliga storlek.

Vid stora eller komplicerade objekt är det lämpligt att även lämna en kortfattad
orientering. Ange vid behov ävenobjektets roll i ett större sammanhang, tillkommande
etapp och dylikt.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

AFA.22 Objektets läge
Ange adress och de uppgifter som behövs för att komplettera eller förtydliga plan
över arbetsområdet.

Det är ofta lämpligt att komplettera uppgifterna med en enkel orienterande kartskiss
som anger var arbetsområdet är beläget.
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AFA.3 Upphandlingsform
Ange upphandlingsform.

Upphandlingsformer är delad entreprenad, generalentreprenad eller samordnad
generalentreprenad.

Vid samordnad generalentreprenad genomför byggherren (beställaren) upphandling
såsomvid delad entreprenad. Därefter överförs (transporteras) avtalenmed ett antal
entreprenörer till en entreprenör som får ställning som generalentreprenör. Mer
information omdenna upphandlingsformåterfinns i Byggandets Kontraktskommittés,
BKK:s, handledning för samordnad generalentreprenad.

AFA.4 Entreprenadform
Ange entreprenadform.

Entreprenadformer är utförandeentreprenad och totalentreprenad.

AFA.5 Ersättningsform
Ange ersättningsform.

En översikt över ersättningsformer för entreprenader finns på Byggandets
Kontraktskommittés, BKK:s, hemsida www.foreningenbkk.se.

AFA.6 Förkortningar
Ange och förklara de objektspecifika förkortningar som används i de administrativa
föreskrifterna.

AFA.7 Begreppsförklaringar
De vedertagna begreppomupphandling av och avtal omentreprenader somanvänds
i AB04 och i ABT06 redovisas i begreppsbestämningar i dessa dokument. Ytterligare
begrepp som används i AMA AF 21 förklaras i avsnittet Begreppsbestämningar i
AMA AF 21. Det är inte lämpligt att ändra betydelsen av dessa begrepp.

Om det finns skäl att föra in ytterligare begrepp som används i de administrativa
föreskrifterna och som inte finns redovisade i varkenRikstermbanken (TNC:s ordlistor)
eller standard anges betydelsen av sådana begrepp under denna kod och rubrik.
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