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Offentlig licitation
Vedr.: Udvidelse af eksisterende kirkegård v/Tunuilaritsaq 3922. Nanortalik
Kommune Kujalleq, Teknisk Forvaltning i Nanortalik udbyder herved ovennævnte opgave i
offentlig licitation.
Anlægsarbejderne udbydes i henhold til ”Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med ændringer iht. Inatsisartutlov nr. 4 af
d. 15.04.2011 og nr. 18 af d. 22.11.2011”.
Den samlede opgave omfatter i hovedtræk ”jord- og vejarbejder samt stensætning”:






Udgravning
Jordarbejder
Stensætning
Terrænafretning
Deponi af overskudsmaterialer

Den påtænkte udvidelse af kirkegården tager sit udgangspunkt i den eksisterende
kirkegård, som er udformet med stensætninger lagt i cirkelbuer, jf. bilag 1. Allerførst skal
grusvejen og vendepladsen etableres så arbejderne efterfølgende kan fortsættes i område
1. A området 1. B og 1. C samt 1. E i nævnte rækkefølge. Disse områder bliver udbudt i 4
etaper, for at sikre gennemførligheden af projektet med hensyntagen til overholdelse af
budgetrammen for opgaven.
Der spejlvendes i forhold til den eksisterende udformning i forbindelse med udvidelse af
kirkegården, dette sker ved at etablere en grusvej med en vendeplads, og forlænge de
eksisterende stensætninger umildbart på modsatte side at den nyetablerede kørevej.
Mod nord anlægges en gangsti med sit udgang punkt i center for vendepladsen, og med
en føring så denne udgør en ligelig opdeling mellem anlægs etape 1. og etape 2.
Etape 1. udgør et samlet areal på 1900 m².
1.0

Tilbudsgrundlag:
Tilbudsgrundlag består af følgende dokumenter:
Nærværende udbudsskrivelse (US)
Tilbudsliste nr. 1 dateret den xx-xx-2016.
Særlige Betingelser (SB), dateret den xx-xx-2015.
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af d.xx-xx-2016
Tegninger jf. bilag 1.
Erklæring fra skattemyndigheden bilag 2.
Erklæring om garantistillelse bilag 3.
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2.0

Tildelingskriterie
Tildelingskriteriet er laveste pris.

3.0

Tilbudsudformning:
For at få taget sit tilbud i betragtning skal tilbudsgiveren vedlægge en erklæring fra
skattestyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til
det offentlige der overstiger 100.000 kr. Erklæringen skal have karakter som vist i
Bilag 1 til US og må ikke være dateret tidligere end 1 måned før
licitationstidspunktet. Vedlægges som Bilag nr. 2.
Endvidere skal tilbudsgiver vedlægge tilbuddet en forhåndserklæring fra et
pengeinstitut eller forsikringsselskab om at han er i stand til at stille den fornødne
garantistillelse for gennemførelsen af opgaven. Erklæringen skal have karakter
som vist i Bilag 3 til US.
Der afgives tilbud på vedlagte tilbudslister og tilbudspriserne specificeres i de dertil
hørende positioner i listen. I tilbudslisten anføres for den pågældende entreprise
tilbudspris med tilhørende tilbudspriser. For eventuelle ændringsarbejder er der
vedlagt en Liste E-ydelse.
Tilbudssammenligningen sker på grundlag af tilbudssum anført i de fortrykte
tilbudslister.
Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive et alternativt tilbud skal dette altid være som
supplement til et konditionsmæssigt tilbud, da alternative tilbud ikke bliver taget i
betragtning under tilbudssammenligningen. Alternative tilbud fra den tilbudsgiver
der har vundet licitationen, kan tages i betragtning i forbindelse med forhandlinger
med denne.

4.0

Aflevering af tilbud og licitation
Tilbud stiles til Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø. Postboks 166.
3922 Nanortalik og afleveres i 1 eksemplar i lukket kuvert. Uden på kuverten
anføres tilbudsgivers navn samt dato og tidspunkt for licitationen og følende
påskrift:
”Licitation vedr. udvidelse af eksisterende kirkegård Nanortalik” og
benævnelsen på den tilbudte entreprise ”Jord- og vejarbejder samt stensætning”.
Tilbudsgiver er forpligtet til selv af sikre at tilbuddet er rettidigt til stede på
nedennævnte licitationstidspunkt i følgende licitationslokale:
Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, B-1060 Lundip Aqqutaa,
3922 Nanortalik.
Licitationen afholdes: Onsdag den 15. august 2018, Kl. 14.00
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På førnævnte adresse i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til
stede og herunder blive gjort bekendt med tilbudssummer og evt. forbehold.
Elektronisk fremsendte tilbud godtages ikke.
5.0

Tilbudsbedømmelse
Bygherre vil efter licitationen gennemgå de modtagene bud med henblik på, at
vurdere om disse er konditionsmæssigt korrekte, og om den krævede
dokumentation er modtaget, samt at tilbudslister og lignende er korrekt udfyldte.
Arbejdet igangsættelse så snart bygherre har godkendt de indkomne tilbud.
Bygherre har ret til, kun at gennemføre 1 eller flere positioner i tilbudslisterne
(etape, 1, 2, 3 eller 4 osv.), da budgetrammen ikke må overskrides. Bygherren
forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud, såfremt disse skønnes at være u
konditionsmæssige.
Det gøres opmærksom på at der jf. de for entreprisen gældende ”Særlige
betingelser” jævnfør (SB) stilles særlige krav til entreprenørens overholdelse af
lovgivningen om at fremme grønlandsk beskæftigelse og regulering af udefra
kommende arbejdskraft.

6.0

Tvivlspørgsmål
Eventuelle spørgsmål, angående såvel licitationen som spørgsmål et teknisk art,
rettes skriftligt til Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, B-1060
Lundip Aqqutaa, 3922 Nanortalik. Spørgsmål der stilles senere end 8
kalenderdage før licitationens tidspunkt, kan ikke påregnes besvaret.
Spørgsmål der stilles i anonym form besvares ikke. Alle tvivlsspørgsmål
sammenfattes i et tvivlspørgsmålsreferat og fremsendes til de bydende
5 dage før licitationen.

Med venlig hilsen

Sem Ottosen

Bilag til US:
Bilag 1: Situationsplan af eksisterende kirkegård med påtegnet udvidelse
Bilag 2: Erklæring fra skattemyndigheden
Bilag 3: Erklæring om garantistillelse

