ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ - VIÐBYGGING
FUNDARGERÐ VERKFUNDAR
VERKNÚMER:

18280

DAGS.:

2019-06-04

VERKHLUTI:

001

NR.:

01

FUNDARSTAÐUR:

Íþróttamiðstöðin Hellu

FUNDARMENN:

FYRIRTÆKI / STAÐA:

SÍMI:

NETFANG:

Jón Sæmundsson [JSæ],

Verkís hf.

862 1919

jons@verkis.is

Þórhallur Svavarsson [ÞS],

Rangárþing ytra

864 5747

sport@ry.is

Ólafur Leifsson [ÓL],

Tré og Straumur ehf.

893 3933

treogstraumur@simnet.is

AFRIT SENT:

Fundarmenn, Ágúst Sigurðsson Rangárþing ytra, Pétur Halldórsson Verkís og Ari
Guðmundsson Verkís.

Dagskrá
0.

Fundir - Síðasta fundargerð

Ekki til staðar
Sjá fundayfirlit í gr. 33.
1.

·
2.

·
3.

Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV)

Verktaki er beðinn um að skila öryggisáætlun í samræmi við ÖHV-kafla útboðsgagna.
Málefni verkkaupa

Jón Sæmundsson mun verða umsjónar- og eftirlitsmaður Rangárþings ytra. Ari Guðmundsson eða
Pétur Halldórsson verður honum til aðstoðar ef á þarf að halda.
Málefni verktaka
Atriði / Upplýsingar

Skilað

Athugasemd / Kröfur

Öryggisáætlun

( innifalin eru viðbragðsáætlun
og merkingaráætlun )

Yfirstjórnandi

Ólafur Leifsson

Verkstjóri

Ólafur Leifsson

Ábyrgðaraðili öryggismála

Ólafur Leifsson

Ábyrgðaraðili
vinnustaðarmerkinga

Ólafur Leifsson

Verkáætlun

16. maí 2019

Verktaki gerir ráð fyrir að hefja vinnu í dag 4. júní.

4.

Tryggingar

Verkkaupi óskar eftir afriti af tryggingarskírteini ábyrgðartryggingar í samræmi við útboðsgögn.
5.

Samningar

Verksamningur hefur verið undirritaður.
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6.

Aðstaða verktaka

Verktaki mun setja aðstöðu á verkstað.
·
7.

·

8.

Þórhallur mun aðstoða með tenginu á vinnuskúr sem og salernisaðstöðu.
Athafnasvæði og umgengni

Á og við framkvæmdasvæði er skólalóð með tilheyrandi leiksvæði og æfingartækjum. Búast má
við töluverðri umferð, bæði gangandi og akandi í og við framkvæmdasvæðið. Verktaki er beðinn
um að taka tillit til þessa á framkvæmdartíma og sýna aðgát við alla vinnu sína.
Umhverfi

Ekki rætt á þessum fundi.
9.

·
10.

Veitufyrirtæki og eldri lagnir

Vitað er um töluverðan fjölda lagna á svæðinu. Nákvæm staðsetning er ekki. Líklegt er að e-h af
óþekktum lögnum komi í ljós eftir að byrjað er á jarðvinnu.
Vinnutími

Vinnutími er almennt sem hér segir:
Mánudaga til föstudaga:
kl. 8 til 18
Að jafnaði verður ekki gert ráð fyrir vinnu um helgar
11.

Mannafli og tæki

Mannafli:
Aðalverktaki gerir að jafnaði ráð fyrir að þremur til sex mönnum auk undirverktaka
12.

Undirverktakar

·

Jarðvinna: Ólafsvellir ehf.

·

Stálvinna: Vélsmiðja Suðurlands ehf.

·

Múrvinna: Verktak ehf.

·

Málningarvinna: Akrýlmálum ehf.

·

Raflagnir: Árvirkinn ehf.

·

Pípulagnir: Lagnaþjónustan ehf.

13.
Dagskýrslur
Halda skal dagbók skv. 0.5.1
14.

Byrjun áfanga

Ekki eru frávik frá núgildandi verkáætlun, enda er ekki byrjað á verkinu.
15.

Verkstaða

Það er ekki byrjað á verkinu enn.
16.

Samningsbundnir skiladagar verks eða verkþátta

·

Fullbúin lýsing sparkvallar tengd og tilbúin til notkunar eigi síðar en 15. ágúst 2019,

·

Upphitun sparkvallar fullfrágengin og tilbúin til notkunar eigi síðar en 1. nóvember 2019,

·

Áhaldageymsla (neðri hæð) ásamt tilheyrandi hurðum fullfrágengin og tilbúin til notkunar fyrir
utan loftræstirými. Hurð við vesturgafl íþróttasalar fullfrágengin eigi síðar en 15. desember 2019,

·

Fullnaðarverklok eigi síðar en 1. júní 2020.
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Í verkáætlun verktaka frá 16. maí 2019 er gert ráð fyrir að verkinu verði að fullu lokið í lok maí 2020.
17.

Verkáætlun, framvinda fram að næsta verkfundi

·

Verktaki gerir ráð fyrir að búið verði að koma upp aðstöðu

·

Búið verði að grafa fyrir húsi auk þess að setja púða.

·

Ef vel gengur verður byrjað á vinnu við sökkla og hugsanlega byrjað að steypa.

18.

Hönnun – Breytingar – Útfærslur

·

Magntala og teikning vegna snjóbræðslu mun breytast lítillega frá útboðsgögnum.

·

Þegar jarðvinnu vegna sökkla er langkomin verður hægt að útfæra svæða vestan við
áhaldageymslu. Þar sem óvissa hefur verið með dýpt sökkla undir sparkvelli.

19.

·
20.

·

Teikningar / Verklýsingar

Ekki hafa orðið breytingar á teikningum frá útboði.
Efnisútvegun verktaka og verkkaupa

Efnisútvegun verkkaupa er er talin upp í gr. 0.1.9 í útboðslýsingu annað útvegar verktaki
o Innsteyptar festingar: Klárt til afhendingar um mánaðarmótin júní / júlí 2019.
o Límtré með tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar um 15. júlí 2019.
o Yleiningar ásamt tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar fyrir sumarlokun
yleiningarverksmiðju 2019.

21.
Rannsóknir
Ekki rætt á þessum fundi.
22.

·
23.

·

Úttektir og mælingar

Framkvæmdareftirlit á yfirborðsmælingar af framkvæmdasvæði frá 12. október 2018.
Verkgæði og verklag
Ekki rætt á þessum fundi.

24.
Magntölur
Ekki rætt á þessum fundi.
25.
Reikningar
Ekki rætt á þessum fundi.
26.
Viðbótar- og aukaverk
Ekki rætt á þessum fundi.
27.
Kröfur
Ekki rætt á þessum fundi.
28.
Tafabætur
Ekki rætt á þessum fundi.
29.
Verklok / Úttektir
Ekki rætt á þessum fundi.
30.
Viðhald og Viðgerðir
Ekki rætt á þessum fundi.
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31.
Samningslok
Ekki rætt á þessum fundi.
32.

Önnur mál

Í byrjun fundar var farið yfir fyrsta hluta teikninga með verktaka; Graftrarplan, aðkomu og
afstöðuuppdrátt.
33.

Fundayfirlit

Dags. / Tími

Staður

Þr. 4. júní kl. Íþróttamiðstöðin
9:00
Hellu
34.

Þátttakendur

Málefni

JSæ, ÞS og ÓL

Verkfundur nr. 1

Næsti verkfundur

Næsti verkfundur verður haldinn á verkstað, þriðjudaginn 18. júní kl. 9:00.
Fundi slitið kl. 10:00.

Ritað/JSæ
Dags.______________

F.h. verktaka
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