KOMMUNE KUJALLEQ

04.08.2020

Teknik & Miljø
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Tlf: +299 70 41 00 – Fax: +299 64 25 33

UDBUDSSKRIVELSE
Vedr.: QAQ, Byggemodning planområde C8 Etape
---------------------------------------------------------------------------------------Kommune Kujalleq udbyder herved ovennævnte opgave i offentlig licitation og i hovedentreprise.
Kommune Kujalleq forbeholder sig ret til at vælge mellem samtlige indkomne tilbud eller forkaste
dem alle.
1.

2.

Arbejdet omfatter i hovedtrækkene følgende:
 Terrænarbejder
 Kloak- og vandledningsarbejder
 El-arbejder
Udbudsmateriale
Det samlede udbudsmateriale er foruden denne udbudsskrivelse:
a. Særlige Betingelser (SB) for samtlige entreprise vedr. QAQ, Byggemodning planområde
C8 etape 2, udarbejdet af INUPLAN A/S dateret 07.05.2020 (1 stk.).
b. Særlige Arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af samtlige arbejder i forbindelse med
QAQ, Byggemodning planområde C8 etape 2, udarbejdet af INUPLAN A/S dateret
07.05.2020 med tilhørende tegninger (1 stk.).
c. Tilbudsliste med tilhørende fordelingslister.

3.

Bygherreleverancer
Ingen.

4.

Terminer og tidsfrister:
 Udbudsskrivelse
 Tilbud
 Igangsætning
 Aflevering

04.08.2020
04.09.2020, kl. 14.00
oktober 2020 efter accept fra ledelsen
01.november 2021

5.

Dagbøder:
8.000,00 kr.

6.

Sikkerhedsstillelse
I henhold til AP 95.

7.

Prisregulering
Prisen skal være fast. Reguleringsmulighederne jf. AP 95, bilag 6, udgår.
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8.

Besigtigelse
Det er en nødvendighed, at de bydende besigtiger byggepladsen og gør sig bekendt
med forholdende på stedet, og selv foretager de supplerende undersøgelser og
opmåling, som anses for nødvendige for tilbudsgivningen.
Giver besigtigelsen anledning til opklarende spørgsmål eller konstateres der i
udbudsmaterialet fejl eller uoverensstemmelser, skal disse forelægges udbyderen
inden for den tidsfrist der angivet i udbudsbrevet. Der vil derefter blive udsendt
rettelsesblade, som skal indgå i udbudsgrundlaget for entreprisen.
Entreprenøren kan ikke efter tilbudsgivningen påberåbe sig ukendskab til eksisterende
forhold.

9.

Tilbud
 Tilbud skal afgives på vedlagte tilbuds samt fordelingslister og afleveres i skal
afleveres i 2 eksemplar en lukket kuvert med dato og tidspunkt for licitationen
samt med påskriften:
”QAQ, Byggemodning C8 etape 2”


Tilbudet stiles til:
Kommune Kujalleq
Teknik & Miljø
Postboks 514
3920 Qaqortoq



Tilbuddet skal afleveres til William Jagdev senest den 04.09.2020 kl. 14.00
forvaltningen for Teknik, & Miljø på adressen B-1196 Majavej i Qaqortoq eller
medbringes til licitation, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet, i overværelse af de
bydende der måtte ønske at være til stede.
Licitationen afholdes: fredag den 4.september 2020 kl.14:00
På Kommune Kujalleq, Forvaltning for teknik og miljø’s kontor B-1196 på
Majavej i Qaqortoq, i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.
Tilbuddet skal være Teknik og miljø’s kontor i hænde inden licitationstidspunktet.

10.

Tildelingskriterier

Kommunen vil tildel ordren til firmaet med den laveste pris.
Kommunen forbeholder sig ret til at afvise alle tilbud såfremt at det findes nødvendigt.
11.

Tvivlsspørgsmålsmøde
 Der afholdes ikke tvivlsspørgsmålsmøde. Evt. spørgsmål vedrørende projektet
stilles pr. mail til Inuplan - Søren C. Frederiksen scf@inuplan.gl inden
28.08.2020, hvor svaret vil blive sendt til alle.

William Jagdev
Teknisk Forvaltning
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