Toldhusvej 12
6900 Skjern
Tlf. 97369059
Fax. 97369099
ja@tegnestuen-fjordlyst.dk

Sag navn

:

Leje af pavilloner med supplerende ydelser ved Skjernåskolen
Klostervej 65, 6900 Skjern

Sag nr.

:

4118

TILBUDSLISTE

:

Stauning den 30.01.16 Rev. den 14.03.19

Bygherre

:

Ringkøbing Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6900 Skjern

Arkitekt

:

Arkitekt
Tegnestuen Fjordlyst
Toldhusvej 12 Stauning
6900 Skjern

TOTALENTREPRISE A: PAV:

Undertegnede tilbyder at udføre ovennævnte entreprise til en samlet tilbudspris
af ialt excl. moms

kr.

Skriver kroner :

Entreprenørens stempel eller navn, adresse og telefonnumre.

Dato

Underskrift / stempel

Følgende nedenstående enheds-/delpriser (excl. moms) skal være udfyldte, ellers
Side 1 af 5
Ves tkv isten Tegnestuen Fjordlyst ApS cvr. nr. 29 20 06 10

betragtes tilbuddet ikke som konditionsmæssigt (AB 92).
Nedennævnte priser skal være indeholdt i den samlede tilbudssum.

Alle tal er excl. moms
A

PROJEKTERING:

A1.1

Projektering med udarbejdelse af arkitekt- og
kr.
ingeniørprojekt for indhentning af byggetilladelse samt
arbejdstegninger for gennemførelse af samlet projekt
frem til aflevering.
LEJEAFTALE:

A2.1

A2.1a

Pavillonbyggeri mellem modul 1 - 6
Levering og montering med efterfølgende
kr.
bortskaffelse af pavillonbyggeri som beskrevet
jf. projekt incl. Lejeperiode på fra afleveret projekt
i periode fra 1.juli 2019 – 1. juli 2023. Lejeperiode 4 år.
Pavillonbyggeri mellem modul 6 - 10
Levering og montering med efterfølgende
kr.
bortskaffelse af pavillonbyggeri som beskrevet
jf. projekt incl. Lejeperiode på fra afleveret projekt
i periode fra 1.juli 2019 – 1. juli 2023. Lejeperiode 4 år.

A2.2

Pavillonbyggeri mellem modul 1 - 6
Forlænge lejeaftale af pavillonbygning fra
1.juli 2023 – 1. juli 2024. Lejeperiode 1 år.

kr.

A2.2a

Pavillonbyggeri mellem modul 6 – 10
Forlænge lejeaftale af pavillonbygning fra
1.juli 2023 – 1. juli 2024. Lejeperiode 1 år.

kr.

A2.3

Indflytningsprotokol med gennemgang af
kr.
lejepavilloner før indflytning samt afleveringsprotokol
ved lejeperiodens afslutning.

A2.4

Reetablering af byggefelt efter endt lejeperiode med kr.
reetablering af anlæg samt bortlægning af installationer
mv. som beskrevet.

Overført

kr.

Side 2 af 5

Overført

kr.

LEJE AF PAVILLONER MED SUPPLERNEDE
YDELSER INDEHOLDT SOM FØLGENDE:

A1.101

Jordarbejdet :
Afrømning og bortskaffelse af jord i byggefelt incl. kr.
felt med belægninger samt jordvold ved legeborg.

A1.102

Komprimeret sandpudeopbygning i byggefelt incl.
felt med belægninger.

kr.

A1.103

Jordarbejde for el-, vand- og varmeforsyninger

kr.

A1.104

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

A1.105
A1.106

Byggeplads :
Egne byggepladsarbejder.

kr.

A1.110

Nedrivningsarbejdet :
Nedrivning og bortskaffelse af eksist. redskabsrum/- kr.
Depot incl. deponeringsomkostninger

A1.111

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

A1.121

Byggeplads :
Egne byggepladsarbejder.

kr.

A1.122

Byggepladshegn.

kr.

A1.123

Afløbs-installationer for toiletskur.

kr.

A1.124

Mandskabsskure med toiletter og vaskefaciliteter.

kr.

A1.125

Reetablering, herunder evt. beskadigelse af eksist.
belægninger mv. for fremtidige forhold.

kr.

A1.126

Stilladser i hele byggeperioden

kr.

A1.127

Byggepladsveje og byggepladsbelægning

kr.

A1.128

Affaldscontainer:
Der lev. og opstilles 2 stk. 15 kbm. lukkede
affaldscontainer incl. tømning og afgifter
af kr…………………….. pr. container.

kr.

Overført

kr.
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Overført

A1.201

kr.

Kloakarbejdet :
Ny regn- og spildevandsinstallation for fremtidige kr.
nye pavilloner med tilslutning til eksist. installationer.
jf. norm alt incl.

A1.202

Lev. og nedgravning af tomrør under bygning

kr.

A1.203

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

A1.204
A1.205

Byggeplads :
Egne byggepladsarbejder.

kr.

A1.301

Betonarbejdet :
Fundamenter for pavilloner.

kr.

A1.302

Øvrige arbejder :

A1.303

Øvrige arbejder – følgearbejder efter vvsog el-arbejder. Der udføres tilstøbning / pudsrep.
af fundamenter / terrændæk mv. i forbindelse med
fremføring af VVS- og El-installationer fra eksist.
teknikrum.

A1.304

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

kr.

A1.400

Anlægsarbejdet

A1.401

Græsarealer jf. projekt.

kr.

A1.402

Belægningsarealer jf. projekt.

kr.

A1.403

Ny rampe, repose med værn for niveaufri adgang.
Repose forsynes med 2 stk. trapper som vist.

kr.

A1.404

Optagning med bortskaffelse af eksist. belægninger kr.
Og kantsten jf. projekt.

A1.405

Optagning med bortskaffelse af eksist. egepur
jf. projekt.

kr.

A1.406

Demontering og henlægning af legeredskaber fra
Legeplads i bygherredepot.

kr.

Overført

kr.
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A1.407

Overført

kr.

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

A1.408

Byggeplads :

A1.409

Egne byggepladsarbejder.

kr.

A1.410

ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt.

kr.

Den samlede sum overføres til side 1
punkt “TILBUD” ialt excl. moms.

kr.

Følgende enhedspriser ønskes oplyst for at
tilbudet konditionsmæssig (AB 92).
EP.100
Udskiftning af 1m3. dårlig jord at udskifte med
sandpude (som geoteknisk rapport). Fast
indbygningsmål.

Side 5 af 5

kr.

