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Udbudsskrivelse (US)

sag nr. Aappilattoq

Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning
På vegne af Avannaata Kommunia udbydes herved ovennævnte opgave i begrænset licitation.
Opgaven omfatter en totaloprydning af den eksisterende dump i Aappilattoq.
Arbejdet udbydes i en Oprydningsentreprisen
Udbudsgrundlag og udbudsmaterialet
Tilbudsindhentningen sker i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009
om indhentning af tilbud i bygge‐ og anlægssektoren med tillæg nr. 4 af d. 15.04.2011 og nr. 18
af d. 22.11.2011.
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:





Nærværende Udbudsskrivelse (US)
Tilbudsliste med tilhørende fordelingsliste samt tilbuds- og afregningsgrundlag, Version 0,
dateret 09.08.2018
”Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning, Særlige betingelser (SB)”, dateret 09.08.2018
”Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning, Særlig arbejdsbeskrivelse (SA)”, dateret 09.08.2018

Tildelingskriterier
Tildelingskriteriet er den laveste pris, anført som tilbudssum i tilbudslisten.
Krav til tilbuddet
Tilbud stilet til Avannaata Kommunia skal afgives på de vedlagte tilbuds- og fordelingslister.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud følgende dokumentation:
1. En erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden under Skattestyrelsen, hvori det bekræftes, at
Inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiveren for forfalden
gæld. Erklæringen skal udfærdiges i overensstemmelse med vedlagte bilag 1 til US og må
ikke være dateret tidligere end 1 måned før licitationstidspunktet.
2. En erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om at tilbudsgiveren anses for at
være i stand til at stille en entreprisegaranti for opfyldelsen af sine forpligtelser overfor udbyderen (AP 95 § 6). Erklæringen skal have karakter som vist i Bilag 2 til US.
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Aflevering af tilbud og licitation
Tilbuddet afleveres i 1 eksemplar i lukket kuvert. Uden på kuverten anføres tilbudsgivers navn
samt dato og tidspunkt for licitationen og følgende påskrift:
”Licitation vedr. Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning”.
Licitationen afholdes: Torsdag d. 23.08.2018 kl. 12:00
hos Avannaata Kommunia, Teknikkeqarfik, Teknisk forvaltning, Noah Mølgaardsvej 9, 3952 Ilulissat i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.
Tilbudsgiver er selv forpligtet til at sikre sig at tilbuddet er rettidigt til stede på ovennævnte licitationstidspunkt i følgende licitationslokale:
Miljøafdelingens kontor v. Teknisk Forvaltning.
Tilbud, der fremsendes elektronisk godtages.
Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som spørgsmål af teknisk art, rettes skriftligt
til Teknisk forvaltning på følgende e-mailadresse nspe@avannaata.gl senest 5 hverdage før licitationstidspunktet.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga | Med venlig hilsen

Niels Pedersen
Teknikeqarnermut suliassaqarfimmi pisortaq
Fagchef for Teknik
Oq. | Tlf. (+299) 94 77 51
Nspe@avannaata.gl

Bilag 1: Erklæring om forfalden gæld til det offentlige
Bilag 2: Erklæring om muligheden for garantistillelse

BILAG 1

Departementet for Finanser
Skattestyrelsen
Inddrivelsesmyndigheden

Til rette vedkommende
[Adresse]
[Postnummer og by]
Dato:

[Navn på tilbudsgiver]

GER-nr.: [xxxxxxxx]

På given foranledning skal det herved bekræftes at Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndigheden,
ikke pr. dags dato har krav over 100.000 kr. mod ovennævnte firma for forfalden gæld.
Det skal præciseres at ”forfalden gæld” anses som gæld der ikke er indgået afdragsordning for.
Såfremt firmaet har gæld til Skattestyrelsen på over 100.000 kr. men har en afdragsordning der
af Skattestyrelsen vurderes overholdt, kan nærværende erklæring ligeledes undertegnes af
Skattestyrelsen.

Med venlig hilsen
[Navn+stilling]
Akiliisitsiniartarnermi Oqartussat/Inddrivelsesmyndigheden

BILAG 2

Dato: _____________

Bankerklæring om garantistillelse i forbindelse med tilbud
Undertegnede bank eller kautionsforsikring tilkendegiver hermed, at vi anser
firma: _______________________________________________ CVR/CPR-nr.: ________
for at være i stand til at stille en entreprisegaranti på op til kr.: __________ i forbindelse
med projektet: ___________________________________________________________
og såfremt det ønskes af udbyderen, kan vi behandle anmodning om endeligt tilsagn om
garanti på fem bankdage.

Med venlig hilsen
________________________________________________
Navn på bank eller kautionsforsikring og stempel

____________________________
Navn og stilling

____________________________
Navn og stilling

