UDBUDSBREV
Skanderborg
5.8.2019
Sag: 1439.18
Bygherre:

Ejerforeningen Allé husene, Skanderborg Bakker.

Byggesag:

Fr. D. II’s Allé, Skanderborg

Frist for aflev. af tilbud:

mandag d. 19. august 2019 kl. 11.00

Tilbud afleveres:

Digitalt pr. mail til Co@kampaps.dk

Spørgsmål og
indsigelser:

Senest mandag d. 12. august 2019 kl. 12.00.
Evt. rettelsesblad vil blive udsendt på mail samme dag.

Besigtigelse af:

Besigtigelse af de eksisterende bygninger kan ske fredag d. 6. august 2019,
mellem kl. 13.00 – 13.30 eller ved nærmere aftale.

Under henvisning til Deres tilkendegivelse om at afgive underhåndsbud vedr. ovennævnte byggesag,
fremsendes hermed udbudsmaterialet, der omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.

Nærværende udbudsbrev
Arkitekttegninger iht. tegningsfortegnelsen dateret d. 5.8.2019 – som pdf format.
Beskrivende tilbudsliste
Evt. rettelsesblade
Det samlede udbudsmateriale fremsendes pr. mail.

De bydende skal straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at dette er i overensstemmelse
med det ovenfor nævnte omfang.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Grundlag for udbuddet er AB92.
Tilbuddet skal være fast i hele byggeperioden. Tildelingskriteriet er laveste bud.
Tilbuddet skal afgives på tilbudsblanketten og fremsendes pr. mail.
Alle positioner i tilbudslisterne skal udfyldes.
Forbehold ved tilbudsafgivelsen skal anføres på selve tilbudslisten og være godkendt af Erhvervs- og
Boligstyrelsen samt Konkurrencerådet for at blive anerkendt som gældende.
Under forbehold af bygherrens godkendelse skal ombygningen udføres i perioden:
Opstart af byggeri primo uge 38 2019.
Aflevering af byggeri ultimo uge 44 2019.
For mere nøjagtigt overblik over byggeperioden henvises der til fællesbestemmelserne.

Arkitektfirmaet Kamp ApS
Villavej 12B
8660 Skanderborg
Medlem af Danske Arkitektvirksomheder
Cvr: 20970243

Tel: 8651 2880
Mail: info@kampaps.dk
www.kampaps.dk
Sparekassen Kronjylland
Konto 6191 4940038218

Det er tilbudsgiveres eget ansvar, at tilbud afleveres på licitationsstedet til tiden.
Tilbuddene er bindende for tilbudsgiveren fra licitationstidspunktet.
Tilbud skal afleveres pr. mail. Emnefeltet skal udfyldes med ”1439.18 Fr. D. II’s Allé, Skanderborg – Tilbud”
Entreprenøren skal, inden tilbudsafgivelsen besigtige byggepladsen, idet krav som følge af ukendskab til
eksisterende forhold ikke honoreres.

Med venlig hilsen

Christian Øster
Bygningskonstruktør MAK
Direkte
E-mail

52 192 460
Co@kampaps.dk

