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

Til Tilbudsgiverne

Stauning den 30.01.2019
Rev. den 18.03.19
Vor sag nr.: 4118

Bygherre:

Ringkøbing Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

Sag:

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

Offentlig licitation.
Vi takker for Jeres henvendelse i forbindelse med afgivelse af tilbud på ovenstående sag.
I har bedt om at afgive bud jf. modtaget anmodning.
Arbejdet udbydes totalentreprise med følgende fag indeholdt:
Entreprise A Pav:
Projektering med udarbejdelse af arkitekt og ingeniørprojekt
for indhentning af byggetilladelse samt arbejdstegninger
for gennemførelse af projekt frem til aflevering.
Jord-, beton-, kloak-, anlægs-, nedriv-, stål- og murerarbejder
Tømrer-, snedker- blikkenslager-, og gulvarbejder
Vvs-arbejder
Ventilationsarbejder
El-og netværksarbejder
Malerarbejder
Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til AB 92 med tilføjelser.

Tilbud afgives på tilbudsliste jf. udbudsgrundlag med alle poster udfyldte og afleveres i lukket
kuvert mærket ”LICITATION”. med angivelse af projekt, samt tilbudsgiverens navn og adresse.
Tilbuddet er kun gyldigt, såfremt tilbudslisterne er udfyldt i deres helhed med alle delpriser og
afleveret i underskrevet stand.
Ved vurdering er den i tilbudslistens angivne samlede sum excl. moms afgørende.
Alternative løsninger som afviger udbudsgrundlaget kan kun komme i betragtning såfremt man er
billigst på det udbudte projekt.
Tildelingskriteriet vil være laveste bud.
Bygherren forbeholder sig ret til at udskyde eller forkaste delarbejder.
Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder samt almen gældende lovgivning er
gældende. Prisen skal være fast i hele byggeperioden.
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For afgivelse af tilbud er ILO Konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler gældende.
Det er således en forudsætning for af afgivelse af tilbud, at løn, arbejdstid mv. ikke er mindre
gunstig end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på
den egn, hvor arbejdet udføres.
Tilbudsgiverne forpligter sig til, at have den fornødne kvalificerede arbejdskraft til rådighed, idet
det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at der kan reguleres op og ned i mandskabsstyrken
med maksimal en dags varsel.
De tilbudsgivende har pligt til at besigtige byggepladsen, inden tilbuddet afgives.
Der vil blive afholdt orienteringsmøde:
Tirsdag den 05. marts 2019 kl. 14.00:
Mødested er Klostervej 65, 6900 Skjern.

Uklarheder / spørgsmål til projektet skal være tegnestuen i hænde senest tirsdag den 12.03.19
således, at disse kan indskrives i tillægsblad som udsendes onsdag den 13.03.19.
Licitation afholdes fredag den 22.03.2019 kl. 13.00 i mødelokale ”02 Stævnen” ved
Ringkøbing Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Såfremt tilbud ønskes fremsendt med post skal disse være Tegnestuen Fjordlyst i hænde senest
torsdag den 21.03.2019.
Uregelmæssigheder i postgangen er bygherren uvedkommende.
Tilbuddet skal vedstås i 12 uger fra licitationsdag jf. tilføjelse til AB92 § 3, stk. 5.

Bygherrerådgiver / arkitekt :

Tegnestuen Fjordlyst
Toldhusvej 12 Stauning
6900 Skjern
V./ Johnny Andersen
Tegnestuen Fjordlyst ApS.

Projektmateriale:
Udbudsmaterialets omfang dateret d. 30.01.19 suppleret med
tillægsblade nr. 1, 2 og 3 med bilag.
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