Bygherre

:

Avannaata Kommunia

Adresse

:

Postboks 1023
3952 Ilulissat

28.03.2018

UDBUDSSKRIVELSE (US)

Vedr.: Iluissat, Ny kunstgræsbane i Ilulissat
På vegne af bygherren Avannaata Kommunia ønskes herved tilbud på ovennævnte opgave
udbudt i begrænset licitation.
1.0

Arbejdsgrundlag:
For hovedentreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende udbuds‐
skrivelse (US) følgende fællesbestemmelser med videre gældende:
Særlige Betingelser (SB) af d. 28.03.2018

2.0

Arbejdernes omfang:
Der henvises til SB og SA, samt tegningsmaterialet.

3.0

Bygherreleverencer:
Drænplader, kunstgræsbelægning, gummigranulat/sand, lim og 1 supervisor til in‐
struktion i montage.

4.0

Terminer og tidsfrister:
Arbejdet skal tilrettelægges således, at vedlagte tidsplan følges og at følgende termi‐
ner kan overholdes:
Igangsætning:
d. 28.05.2018.
Aflevering:
d. 01.09.2018.

5.0

Bygherre:
Avannaata Kommunia, v/ Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø, Postbox
1023, 3952 Ilulissat.

6.0

Tilbud:
Tilbud indgives i lukket kuvert forsynet med tilbudsgiverens navn og licitationstids‐
punktet samt entreprisebetegnelsen "Ny Kunstgræsbane i Ilulissat” til Avannaata
Kommunia, Noah Mølgaardsvej 9 i Ilulissat, hvor licitationen afholdes.
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7.0

Licitation:
Licitationen afholdes fredag d. 4. maj 2018, kl. 14:00
Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og skal endvidere specificeres i fordelingsliste
vedlagt tilbuddet. Bygherren forbeholder sig ret til at udtage dele af opgaven specifi‐
ceret på tilbudslisten.

8.0

Tildelingskriterier
Tildelingskriteriet er laveste pris.

9.0

Tvivlspørgsmål:
Eventuelle forespørgsler vedrørende opgaven, samt tekniske spørgsmål rettes skrift‐
ligt / pr. mail til Inuplan A/S, Att. Dennis Tidselbak, mail: det@inuplan.gl.

10.0 Udbudsmaterialet:
Materialet består af
a) Nærværende udbudsskrivelse.
b) Særlige Betingelser (SB) af d. 28.03.2018
c) Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af d. 28.03.2018
d) Tegningsmateriale af d. 28.03.2018 iht. tegningsfortegnelse i (SA)
e) 1 stk. tilbudsliste med tilhørende fordelingslister.
Med venlig hilsen
Inuplan A/S

Dennis Tidselbak.
Vedlagt:
Kopi:

‐ i h.t. fortegnelse i pkt. 10
‐

TILBUDSLISTE NR.: 1

Sag nr.: 217.005.00

Projekt navn.: ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat
Entreprise:
Hovedentreprisen
Undertegnede tilbyder at udføre ovenfor anførte entreprise for de nedenfor angivne priser, i henhold til
udbudsmaterialet angivet i den for projektet udarbejdede udbudsskrivelse (US) af 28.03.2018 med de
eventuelle senere udsendte tillæg eller ændringer, og i henhold til specifikationer i vedhæftede bilag.
Overført fra fordelingsliste nr. 1 ......................................... kr. ____________________________
Overført fra fordelingsliste "E1" ......................................... kr. ____________________________
Samlet tilbudssum ........................................................... kr. ___________________________
Skriver kroner ________________________________________________________________

Eventuelle forbehold:

For god ordens skyld henvises der til bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren:
§17: ”Selv om et tilbudsforbehold kun repræsenterer mindre afvigelser fra udbudsgrundlaget, er der dog
umiddelbart ikke en pligt for udbyder til at foretage en sådan prissætning og tage hensyn til tilbuddet.
Selv mindre afvigelser fra udbudsgrundlaget indebærer således en risiko for tilbudsgiveren for, at udbyderen
vil se bort fra tilbuddet…”

Dato

Bilag:

Firma (evt. stempel)

Underskrift

□ Fordelingsliste nr. 1 (skal udfyldes og vedlægges tilbud)
□ Fordelingsliste "E1" (skal udfyldes og vedlægges tilbud)
□ Øvrige: ....................................................
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ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat
Fordelingsliste nr. 1 side 1
Entreprise:

Hovedentreprisen

Vedr.:

ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat

Pos

Arbejdets betegnelse

Dato: 28.03.2018

Enhed

Mængde

100

Anstilling

Fast

pris

101

Afsætning og opmåling

Fast

pris

102

Afrømning

m²

7.770

103

Afgravning

m3

3.966

104

Udsprængning

m3

1.390

105

Udgravning for drænledninger

m3

225

106

Påfyldning

m3

5.590

107

Skråninger, sten

m²

357

108

Skråninger, jord

m²

357

109

Skræver

m3

32

110

Stabilt gruslag (200 mm)

m²

8.740

111

Grøftebundselementer

lbm

267

112

Afretningslag af stenmel

m²

7.992

113

Fiberdug, drænledning, rensebrønde og omkringfyldning

lbm

450

114

Udlægning af drænplader

m²

7.992

115

Udlægning af kunstgræs, inkl. sand, granulat m.m.

m²

7.992

116

Afhentning og kørsel af materialer fra havn til pladsen

Fast

pris

I alt at overføre til tilbudslistens forside

Pris pr

Samlet pris

enhed, kr.

kr.

ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat
Fordelingsliste nr. E1
For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med:
Entreprise

Hovedentreprisen

Vedr.:

ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat

Pos

Arbejdets betegnelse

Enhed

Mængde

Mandskab

E 1.1

Ufaglært medhjælp

timer

50

E 1.2 Gummiged

timer

50

E 1.3 Gravemaskine indtil 25 tons

timer

50

E 1.4 Minigraver

timer

50

E 1.5 Tromle selvkørende eller bugserbar

timer

50

E 1.6 Boreroc

timer

10

E 1.7 Udsprængning for drænledning (inkl. udgravning og læsning)

m3

50

E 1.8 Løsning af frossen jord

m3

100

Maskintimer inklusiv fører

Evt. tillægsydelser

I alt at overføre til tilbudslistens forside

Pris pr

Samlet pris

enhed, kr.

kr.

