TILBUD til
Avannaata Kommunia
Undertegnede tilbyder vedrørende: Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning at udføre nedenfor
anførte entreprise for de angivne priser i henhold til den for entreprisen udarbejdede
"Udbudsskrivelse" af d. 09.08.2018 (US) og med eventuelle senere udsendte tillæg til US
samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag.

Oprydningsentreprisen
Pkt. 1 - overført fra Fordelingsliste nr. 1

kr.

Pkt. 2 - overført fra Fordelingsliste nr. E1

kr.

Tilbudssum, i alt
Skriver kroner:

kr.

Eventuelle forbehold:

Dato

Tilbudsgiver
Bilag:

Underskrift

1. Fordelingsliste nr. 1 (udfyldes og vedlægges tilbuddet)
2. Fordelingsliste nr. E1 (udfyldes og vedlægges tilbuddet)
3. Erklæring om forfalden gæld iht. bilag 1 til US (vedlægges tilbuddet)
4. Erklæring om garantistillelse iht. bilag 2 til US (vedlægges tilbuddet)
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Fordelingsliste nr. 1
Entreprise: Oprydningsentreprisen
Vedr.:
Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning
Pos

Arbejdets betegnelse

Enhed Mængde

Pris pr.

Samlet

enhed, kr.

kr.

1.01

Planlægning

Fast

pris

1.02

Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads

Fast

pris

Fast

pris

Fast

pris

Fast

pris

1.03

1.04

1.05

Oprensning af affaldsfront mod havet, herunder
opsamling/indsamling af affald samt udsortering
af affaldet i forskellige fraktioner
Oprydning af dumparealer iøvrigt, herunder
opsamling/indsamling af affald samt udsortering
af affaldet i forskellige fraktioner
Oprydning af afbrændingspladsen, herunder
opsamling/indsamling af affald samt udsortering
af affaldet i forskellige fraktioner

1.06

Udjævning og afdækning af afbrændingspladsen

Fast

pris

1.07

Transportklargøring af deponeringsegnet affald

Fast

pris

Fast

pris

Fast

pris

Fast

pris

Fast

pris

1.08

1.09

1.10

1.11

Udskibning, transport og afhændelse af
deponeringsegnet affald
Transportklargøring af farligt affald og
elektronikskrot
Udskibning, transport og afhændelse af farligt
affald og elektronikskrot
Transportklargøring af jern- og
metalskrot/køretøjer, herunder miljøbehandling,
neddeling,
presning og komprimering

Overføres til side 2
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Side 1 af 2

Overført fra side 1
1.12

1.13

Udskibning, transport og afhændelse af jern- og
metalskrot/køretøjer
Transportklargøring af forbrændingsegnet affald

1.14

Fast

pris

Fast

Pris

Fast

Pris

Fast

Pris

Udskibning, transport og afhændelse af
forbrændingsegnet affald
1.15

Øvrige arbejder

For supplerende oplysninger om hvad der skal
medregnes i ovenstående positioner, henvises der til
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

I alt at overføre til tilbudsliste pkt. 1

Kr.
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Fordelingsliste nr. E1
For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med:
Entreprise: Oprydningsentreprisen
Vedr.:
Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning
Pos

Arbejdets betegnelse

Enhed Mængde

E1.1

Mandetimer, entreprenørarbejde

timer

50

E1.2

Mandetimer, miljø-/specialbehandling

timer

50

E1.3

Gravemaskine med fører

timer

25

E1.4

Gummihjulslæsser med fører

timer

25

E1.5

Dumper eller lastbil med fører

timer

25

Pris pr.

Samlet

enhed, kr.

kr.

For supplerende oplysninger om hvad der skal medregnes i ovenstående positioner, henvises der til Tilbudsog afregningsgrundlaget (TAG)

I alt at overføre til tilbudsliste pkt. 2
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Kr.

Side 1 af 1

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
Entreprise:

Oprydningsentreprisen

Vedr.:

Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning

Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister.

Generelt om Fordelingsliste nr. 1
Ydelserne leveres efter forskrifterne i Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) af d. 09.08.2018 og Særlige Betingelser
(SB) af d. 09.08.2018. Alle udgifter til levering af de omhandlede ydelser skal være indeholdt i de
pågældende positioner.
Tilbudsgiver må inden tilbudsafgivelsen foretage en besigtigelse af den aktuelle lokalitet for konstatering af
de faktiske forhold og kan efter afgivelsen af tilbuddet ikke påberåbe sig ukendskab til omfanget og
karakteren af arbejdet, herunder mængderne af affald, der skal håndteres.
Betaling for ydelser, der iht. fordelingslisterne afregnes til fast pris, vil ikke blive reguleret uanset eventuelle
justeringer i affaldsmængderne.
I det følgende meddeles supplerende oplysninger om de enkelte positioner i fordelingslisten.
Pos. 1.01, Planlægning
Positionen omfatter planlægningen af arbejdets udførelse, som beskrevet i SA afsnit 2.
Pos. 1.02, Etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen
Positionen omfatter den i SA afsnit 3 beskrevne etablering og drift af arbejdspladsen samt den i SA afsnit 7
beskrevne afrigning af arbejdspladsen.
Pos. 1.03 – 1.14
Positionerne omfatter de under SA afsnit 6 beskrevne arbejder for oprydning af den eksisterende dump
samt transportklargøring og bortskaffelse af affald, der skal afhændes til miljøgodkendte behandlingsanlæg
i eller udenfor Grønland.
Pos. 1.15, Øvrige arbejder
Positionen omfatter de af entreprisen omfattede arbejder, der ikke er prissat under fordelingslistens øvrige
positioner.

Generelt om Fordelingsliste nr. E1
Se herom i SB punkt 7.4.
Pos. E1.1, Mandetimer, entreprenørarbejde
Timetaksten omfatter den fulde betaling for såvel faglærte som ufaglærte medarbejdere, der udfører
entreprenørlignende arbejder, som indsamling, sortering, neddeling og lastning af affald.
Pos. E1.2, Mandetimer, miljø-/specialbehandling
Timetaksten omfatter den fulde betaling for faglærte medarbejdere, der udfører miljø-/specialbehandling
af affaldet, herunder udtjente køretøjer og entreprenørmaskiner o.l. samt tønder, tanke og beholdere.
Pos. E1.3, E1.4 og E1.5, Entreprenørmateriel
Timetaksten omfatter den fulde betaling for anvendelsen af de pågældende materiel incl. den fulde
betaling til føreren af det pågældende materiel.
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