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Udbud af Grødeskæring i Middelfart Kommune 

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 

Februar 2021 
 

 

 

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG 

Her gives nærmere definitioner over ydelsernes art og omfang. Der 

honoreres kun i forhold til dokumenteret udførelse af de nedenfor nævnte 

ydelser.  

Al entreprenørens sideløbende arbejde med administration, uddannelse og 

træning, kvalitetssikring, mødedeltagelse, oplæring, fakturering, kontakt med 

lodsejere mv. skal således indregnes i tilbuddet. 

Grødeskæringsopgaver   
 

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), pkt. 3.2 Grødeskæring mv. inkl. 

underpunkter 3.2.1 – 3.2.6 prissættes med enhedspris pr. lbm for hvert 

enkelt vandløb. 

Ordregiver kan aflyse/udsætte opgaverne indtil 10 arbejdsdage før planlagt 

udførelsestidspunkt. Dette vil kunne finde sted, såfremt grøden ikke er 

vokset i sædvanligt omfang. 

Ekstraopgaver 

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), pkt. 4.1 Oprensning af vandløb afregnes 

som følger: 

 Enhedspris pr. anstilling (pr. opgave, der bestilles) 

 Pr. lb. m oprenset vandløb 

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), pkt. 4.2 – 4.3, reparationer m.m. afregnes 

som regningsarbejde eller efter en på forhånd aftalt pris. 

Regningsarbejde 

Regningsarbejde afregnes efter forbrugt tid for mandskab og materiel samt 

indkøbte materialer. 

Regningsarbejde afregnes efter følgende regler:  
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Arbejdsløn 

Timesatserne for anvendt mandskab skal omfatte alle 

overenskomstmæssige tillæg, sociale udgifter, administration, tilsyn, alle 

opholds- og befordringsudgifter, udgifter til arbejdsmiljø mv. Betaling for 

overtid skal være aftalt forud. Med mindre andet er aftalt betales der ikke 

særskilt for formænd, idet disse skal være indregnet i timesatser (overhead) 

for øvrige medarbejdere. 

Materiel 

For anvendt materiel betales for den anvendte tid til opgaveudførelsen. 

Udgifter til anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, hvor 

anskaffelsesværdien er mindre end kr. 12.000, skal være indeholdt i 

timesatserne. 

Timesatserne skal indeholde samtlige udgifter til drift og vedligeholdelse af 

materiellet. 

For nødvendig anvendelse af materiel, for hvilket der ikke er aftalt timesats, 

skal der inden anvendelse af materiellet træffes aftale om timesats. 


