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1. Grønt vedligehold og vinterforanstaltninger af 
Odsherred Forsynings arealer  
 
Hermed indbydes interesserede firmaer til at deltage i udbud vedrørende græsslåning 
af pumpestationer, renseanlæg, vandværker m.v. fra april til og med oktober. 
Dertil saltning og rydning af sne i vinterhalvåret.  
 
Odsherred Forsyning udbyder en 3-årig aftale af græsslåning på græsarealer, 
beskæring/klipning af buske og træer og saltning/ rydning af sne.  
 
Opgaven udbydes som en samlet entreprise der omfatter følgende arealer: 
 
Post 1 
Renseanlæg 
 
Post 2 
Pumpestationer 
 
Post 3 
Boringer og vandværker 
 
Post 4 
Varmeværker 
 
Post 5 
Odsherred Forsynings bygninger i Grevinge,  
 
Post 6 
Tillægsarbejder, bortskaffelse af organisk affald fra græsslåning, 
bjørneklobekæmpelse, græsslåning på yderligere arealer mv.  
 
Udbudsmaterialet består af: 
1. Nærværende udbudsbrev 
2. Aftalegrundlag 
3. Fagbeskrivelse og SAB 
4. Tilbudsliste 
5. Liste over berørte anlæg 
 
Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet, der måtte blive fremsendt inden 
tilbuds afgivelsen, indgår ligeledes i udbudsmaterialet.  
 
De bydende skal ved modtagelsen af nærværende udbudsmateriale sikre sig,  
at dette forefindes som angivet i nærværende udbudsbrev samt kontrollere,  
at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes. Risikoen  
for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller tegninger i  
udbudsmaterialet påhviler således alene den bydende. 
 
Tildelingskriteriet er: Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Entreprisen tildeles efter 
laveste pris i post 1-5 samt tillægsydelsen for bortskaffelse af organisk affald.   
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 Der er spørgefrist på udbudsmaterialet frem til 21. marts 2019. Spørgsmål skal sendes 
på mail til projektleder Frederik Brandt pr. mail feb@odsherredforsyning.dk 
Herefter vil spørgsmål og svar blive lagt på udbudsportalen.     
 
Frist for modtagelse af korrekt udfyldt tilbud er 28. marts 2019 kl. 13. Tilbud 
modtaget herefter vil ikke blive overvejet.  
 
Kan afleveres på Odsherred Forsynings kontor i Grevinge i åbningstiden mandag – 
torsdag 08.00 - 15.00, fredag 08.00 - 12.00 eller sendes på mail til 
info@odsherredforsyning.dk mærket: ”tilbud om grønt vedligehold og 
vinterforanstaltninger af Odsherred Forsynings arealer.”  
 
Tilbuddene åbnes straks efter kl. 13. Det er muligt for de bydende at være til stede 
ved åbningen, hvor priserne bliver læst højt.  
 
Det vindende tilbud vil blive meldt ud senest 1. april 2019 kl. 15. 
 
Venlig hilsen 
  
Odsherred Forsyning v. Projektleder Frederik Brandt 
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge 
Tlf. 70 12 00 49  
Direkte tlf. 59 66 15 62 
www.odsherredforsyning.dk 
 

mailto:feb@odsherredforsyning.dk
mailto:info@odsherredforsyning.dk
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.odsherredforsyning.dk%2F&data=01%7C01%7Cfeb%40odsherredforsyning.dk%7Cb398a1c109994375756108d6a16a56ef%7C7668a6b61b9a43d7a9067d9cec7e6fa7%7C0&sdata=P7HgHlC6okQx%2FoBAo19NVDZ%2Bf7P2HJgDw425Z8tOjr8%3D&reserved=0

