Udbudsskrivelse (US)
KOMMUNE KUJALLEQ SANERING AF B-826 SISI, Skolevej i 3920
Qaqortoq
På vegne af Kommune Kujalleq udbydes herved ovennævnte opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter etablering Skimmelsvamp sanering i kældre, krybberum, stueetage og på 1 sal.
Opgaven udbydes i et udbud, i hovedentreprise:
Kerneboring og betonarbejder - Ventilationsarbejde - Vandledningsarbejde - Tømrerarbejde -Malerarbejde

1 Ordregiver
Ordregiver er: Kommune Kujalleq
Teknisk forvaltning Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq

kommunens kontaktperson er: Herluf Grønlund og William Jagdev
dir. tlf.: 645407 og 64 54 06, e-mail: hegr@kujalleq.gl og wija@kujalleq.gl

2 Udbudsgrundlag og udbudsmaterialet

Udbudsgrundlaget er Tilbudsloven og AP 95.
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 Nærværende Udbudsskrivelse (US)
 Tilbudsliste med tilhørende fordelingslister og tilbuds- og afregningsgrundlag, Version 0, dateret marts
2018
 SKIMMELSVAMP SANERING I KÆLDER, KRYBBERUM OG OPHOLDSRUM I STUEETAGEN OG PÅ 1 SAL. (SB)
– Særlige Betingelser dateret marts 2018

3 Tildelingskriterier
Tildeling af ordren vil ske på grundlag af laveste pris.

4 Krav til tilbuddet
Tilbud stilet til Kommune Kujalleq skal afgives på vedlagte tilbuds- og fordelingslister Marts 2018
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver herudover også vedlægge sit tilbud en erklæring
fra Skattestyrelsen, der dokumenterer, at han ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over
100.000.kr.
Endvidere skal tilbudsgiver vedlægge tilbuddet en tilkendegivelse fra et pengeinstitut eller
forsikringsselskab om hans mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.
Ovennævnte erklæringer skal udfærdiges i overensstemmelse med vedlagte bilag 1 og 2.

5 Aflevering af tilbud

Tilbuddet skal afleveres i 2 eksemplar i lukket kuvert. Kuverten skal mærkes:

”Licitation: SKIMMELSVAMP SANERING B-826”
Uden på kuverten anføres tillige tilbudsgivers navn samt dato og tidspunkt for licitationen.
Licitationen afholdes:

torsdag den 3. maj 2018, kl. 14.00
hos
Kommune Kujalleq, Teknik og Miljø, Anders Olsensvej B-900, Postboks 514
3920 Qaqortoq i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.
Tilbuddet skal være Kommune Kujalleq i hænde inden licitationstidspunktet.

6 Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som spørgsmål af teknisk art, rettes skriftligt
til Herluf Grønlund og William Jagdev på e-mail: hegr@kujalleq.gl og wija@kujalleq.gl senest 7
kalenderdage før licitationstidspunktet.
Med venlig hilsen
William Jagdev

