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 Til den bydende 

  

 

Udbudsbrev 
 

Cykelstrækninger i Rebild Kommune  
Nibevej  

På vegne af Rebild Kommune indbydes de hermed til at afgive bud på ovennævnte 
entreprise. 

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsbudsloven. 

Tilbudsgrundlag 
Tilbuddet for vejentreprisen skal afgives på grundlag af følgende materiale: 

1. Nærværende udbudsbrev 
2. Betingelser og arbejdsbeskrivelser  
3. Tilbudsliste med Tro & Love erklæring 
4. Tegninger iht. Tegningsliste 

Den bydende skal straks efter modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at 
ovennævnte tilbudsgrundlag er modtaget. 

De bydende skal meddele hvorvidt de ønsker at afgive tilbud eller ej snarest efter 
modtagelsen af udbudsmaterialet. 

Benyttelse af den elektroniske tilbudsliste vil dog være på eget ansvar. 

Tilbudsgrundlag 
Tilbuddet skal indgives til licitation: 

Niras A/S 
Østre Havnegade 12 
9000 Aalborg 

Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 11.00. 

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert eller som elektronisk tilbud, der modtages på 
e-mailadressen mak@niras.dk.  

  

24. februar 2020 
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24. februar 2020 

Følgende skal vedlægges tilbuddet: 

 Erklæring om, i hvilket omfang ansøgeren har ubetalt, forfalden gæld til det 
offentlige jfr. lov nr. 1564 af d. 15. december 2015, §135, stk. 3.  

Tilbudsgiveren skal på tilbudslisten bekræfte modtagelse af eventuelle 
rettelsesblade.  

Opmærksomheden henledes på, at modtagne rettelsesblade med angivelse af nr. 
også skal anføres på tilbudslisten. 

Tilbuddene betragtes kun som konditionsmæssige, hvis alle poster i tilbudslisten 
samt ”Tro & loveerklæring” er udfyldt.  

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges 
tilbageleveret hverken i åbnet eller uåbnet stand. 

Alternative bud accepteres ikke.   

Tildeling af entreprisen 
Entreprisen tildeles den entreprenør, der har fremsendt tilbuddet med laveste pris. 

Kontraktindgåelse sker under forudsætning af, at Byrådet godkender 
ekspropriationen. 

Henvendelser 
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan 
den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherrerådgiver senest onsdag 
den 11. marts 2020 kl. 11.00. 

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, 
såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens 
udløb. 

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til Maiken Kristensen på 
mak@niras.dk. 

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse udsendt på e-mail til 
samtlige bydende senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af 
besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.  

I e-mailens emnefelt skal der stå: ”Nibevej, Spørgsmål vedr. ………” 

Udbudstidsplan 
 

Aktivitet April 2020 Juli 2020 
 

Oktober 2020 

Opstart af 
anlægsarbejdet X 

 
 

Delaflevering 
          Y  

Aflevering   Z 

 

  

Tabel 1: Udbudstidsplan 
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Bodsgivende terminer: 

X: Anlægsarbejdet skal opstartes senest 14. april 2020. 

Y: Delaflevering omfatter strækningen fra Volstrupvej til Øster 
Hornum. Delaflevering er 10. juli 2020. 

Z: Entreprisen skal være færdig til aflevering senest 30. oktober 2020, 
ellers udløses bod. 

Bygherre tager dog forbehold for terminen for opstart i forhold til de 
myndighedstilladelser som er relevante for projektets udførelse. Såfremt en eller 
flere manglende myndighedsgodkendelser hindrer opstart, aftales der nye 
bodsgivende terminer. 

 
Med venlig hilsen 
NIRAS A/S 

 
Maiken Kristensen 
 


