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Til de bydende 

Dear UDBUDSBREV 

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE  

OMDANNELSE AF HOUVIG KLITVEJ 

 

 

På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune, udbydes ovennævnte entreprise i offentlig licitation, til fast 

pris og tid. 

1. Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet omfatter følgende: 

 

• Nærværende udbudsbrev dateret den 2. juni 2020 

• Særlige betingelser og beskrivelser bestående af "Bestemmelser om 

udbud og tilbud" (BUT), "Særlige Betingelser" (SB, "Særlige Ar-

bejdsbeskrivelser" (SAB) samt "Tilbuds- og afregningsgrundlag" 

(TAG), dateret den 2. juni 2020 

• Tilbudsliste (TBL), dateret den 2. juni 2020. 

• Tro og love-erklæring på TBL 

• Tegninger i henhold til tegningsliste, dateret den 2. juni 2020 

• Udbudstidsplan  

• Udkast til PSS 

• Entreprisekontrakt  

• Ledningsejermøde 01 

 

Du bedes straks ved modtagelsen kontrollere, at udbudsmaterialet er komplet. 

Såfremt materialet ikke er komplet, anmoder vi dig venligst om at rekvirere 

det manglende. 

De bydende bedes snarest efter modtagelsen af udbudsmaterialet be-

kræfte modtagelsen på mail til undertegnede på hhel@ramboll.dk, be-

kræfte at man ønsker at afgive tilbud, og samtidig give information om 

e-mail adresse og telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med 

tilbud, mht. eventuelle rettelsesblade. 

 

Til orientering er Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på 

bygge- og anlægsarbejder, gældende for denne entreprise med undtagelse af 

tidsfrist fra udbudsdag til prisafgivelse og fra accept til arbejdets påbegyndelse. 

 

Arbejdet udbydes iht. LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyld-

ners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og ændring af visse 

andre love. 

 

Brugen af digital tilbudsliste er på eget ansvar. Digitale tilbud og alternative til-

bud accepteres ikke. Der gives ikke vederlag for udregning af tilbud. 
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2. Spørgsmål 

Skulle du under tilbudsgivningen ønske supplerende oplysninger til nærmere forståelse af udbudsmate-

rialet, kan disse fås ved henvendelse hos Rambøll på mail: hhel@ramboll.dk med kopi til hei-

di.grosmann@rksk.dk 

Sidste frist for forespørgsel, der har betydning for de øvrige bydende, skal være os i hænde på mail se-

nest onsdag den 17. juni 2020 kl. 12.00, hvorefter eventuelt rettelsesbrev vil blive udsendt pr. mail til 

de bydende senest fredag den 19. juni 2020 kl. 15.00. 

3. Tidsfrister 

Færdiggørelsesfrister 

Etape 1 skal være fuldført og klar til aflevering den 18. december 2020. 

Etape 2 og 3 skal være fuldført og færdig til aflevering senest den 2. juli 2021. 

 

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i beta-

lingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. 

 

Bodsstørrelserne er pr. kalenderdag, som følger:  

 

For delfærdiggørelsesfristen 1 ‰ af entreprisesummen, dog min. 10.000 kr. 

For færdiggørelsesfristen 1 ‰ af entreprisesummen, dog min. 10.000 kr. 

 

4. Afgivelse af tilbud 

Tilbud skal afgives på den udleverede tilbudsliste og lægges i en lukket tilbudskuvert. 

Tilbuddene skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde på nedenstående adresse senest på licitati-

onstidspunktet. 

Det er alene tilbudsgivers ansvar, at tilbud er rettidigt fremme. 

5. Licitation 

Licitationen afholdes: 

Torsdag den 25. juni 2020, kl. 11.00 

hos Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing, Mødelokale 1,8 Dækket, 

hvor tilbuddene åbnes i overværelse af de tilbudsgivere, der ønsker at være til stede.  

6. Tro- og love erklæring 

Tro- og love erklæring skal afleveres. Ved tilbudsafgivelse accepterer tilbudsgiver endvidere, at Ringkø-

bing-Skjern Kommune kan indhente oplysninger om tilbudsgivers gæld til det offentlige.    

7. Tildelingskriterier 

Valg af tilbud sker på baggrund af den samlede tilbudssum, således at tildelingskriteriet er laveste bud, 

under forbehold for Ringkøbing-Skjern Kommunes og øvrige offentlige myndigheders godkendelse af 

projektet og licitationen. 

8. Forbehold 

Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at evt. forbehold vil blive kapitaliseret.  

Ringkøbing-Skjern Kommune forbeholder sig retten til at annullere udbuddet.  

mailto:hhel@ramboll.dk
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Med venlig hilsen 

Helene Helstrup Jensen 

Projektchef 

1102132 - Roads and Traffic, Aarhus 

  

D +45 51611642 

M +45 51611642 

hhel@ramboll.dk 

_________________________________ 

Connect with us      

Rambøll 

Innovatorium 

Birk Centerpark 40 

7400 Herning 

https://dk.ramboll.com 
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https://www.linkedin.com/company/ramboll
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