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 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 
 

ALMENT 

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det 
udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 
 
BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 

 
ORIENTERING 

Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, 
p-pladser og stier i Skive Kommune 
 
Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale 
veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i 
tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år 
udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. 
Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt 
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 
– 31.12.2025. 
 
Entreprisen omfatter i hovedtræk: 

• Fulddækkende asfaltbelægninger  

• Opretning af asfaltbelægninger og større reparationer 

• Løbende reparationer af asfaltbelægninger til tilstandskrav 

• Regulering af karme og dæksler 

• Tilsyn med vejenes tilstand  
 
Entreprisen omfatter følgende omtrentlige hovedmængder i 2022 og 2023 – konkrete 
strækninger – slidlag 
 

1. Trafikveje - gennemfartsvej 2,8 km 

2. Trafikveje - i by og på land 3,9 km 

3. Lokalveje - i by og på land 4,2 km 

4. Boligveje - og blinde veje på landet 4,6 km 

5. Parkeringspladser 0,4 km 

 
 
Slidlag, rammeudbud af veje i årene 2024 + 2025 

PA 39.000 m2 

AB 71.200 m2 

SMA 23.000 m2 

Kombi 5.000 m2 

 
I tillæg kommer der arbejder i forbindelse med regulering af brønde og dæksler, 
fræsearbejder. 
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Løbende reparationer af asfaltbelægninger: 
Kørebaner, P-Pladser, Cykel- og gangstier ca. 312 km 
 
Kortmateriale for strækningerne for slidlagsarbejde 2022+2023 samt vejnet for vedligehold 
kan tilgås digital ved 
https://skive.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=5d2403027d494f
4eb3d5200a90065f60 
 
Kontraktens løbetid er 4 år samt muligheden for forlængelse med yderligere et år. 

 
 

UDBUD 

UDBUDSFORM 

Arbejdet udbydes i offentligt licitation iht. Tilbudsloven. 
 

ENTREPRISEFORM 

 Arbejdet udbydes i én samlet entreprise til udførelse i 2022-2025. 
 

UDBUDSMATERIALE 

Udbudsmaterialet omfatter 

• Nærværende BUT 

• Særlige Betingelser (SB) 

• Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) 

• Tilbudslister 

• Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 

• Kort over strækninger til udførsel 2022+2023 – elektronisk format 

• Kort over alle vedligeholdelsesstrækninger – elektronisk format 
 

TILDELING 

Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling 
 

Underkriterium Vægtning 

Underkriterium A – Pris 70 % 

Underkriterium B – 
Samarbejdsaftale 

30% 

 
 
KONTROLBUD OG ANDRE SÆRLIGE FORHOLD 

Bygherren afgiver ikke kontrolbud, dog laves der et bygherreoverslag. 
 
Entreprisen omfatter ikke virksomhedsoverdragelse. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/skive.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=5d2403027d494f4eb3d5200a90065f60__;!!HBVxBjZwpQ!g-41EQTd-1SiQ8xRVamYjnbjgHA3fChfbTPJiSkHoy6l2xTakclzk8H52W6miIMXn84$
https://urldefense.com/v3/__https:/skive.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=5d2403027d494f4eb3d5200a90065f60__;!!HBVxBjZwpQ!g-41EQTd-1SiQ8xRVamYjnbjgHA3fChfbTPJiSkHoy6l2xTakclzk8H52W6miIMXn84$
https://skive.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=5d2403027d494f4eb3d5200a90065f60
https://skive.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=5d2403027d494f4eb3d5200a90065f60
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OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ MV. 

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser 
vedrørende ovenstående via følgende links:  
 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på 
arbejdspladsen og 
arbejdsforhold i øvrigt 

www.skat.dk 
 

www.mst.dk www.amid.dk 

 
SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til spørgsmål, kan den 
bydende fremsende sådanne spørgsmål til rådgiver senest 11 kalenderdage før 
tilbudsfristens udløb.  
 
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 Sweco A/S, att. Antje Hansen på 
e-mail adressen: antje.hansen@sweco.dk    

 

 
Bygherre er: 
 

 Skive Kommune 
 

Teknik, Miljø & Udvikling – Drift og Anlæg – 
Vejmyndighed & Drift 
Rådhuspladsen 2 
 
7800 Skive  

  
 Projektet er udarbejdet af: 

 
Sweco Danmark A/S 
Ørestads Boulevard 41 
2300 København S 
Tlf.: 72 207 207 
 
Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse fremsendes på mail senest 
6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det er de bydendes ansvar at holde sig 
orienteret om evt. rettelsesblade. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet 
de pågældende spørgsmål.  

  

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
https://amid.dk/
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TILBUD 

ALTERNATIVE TILBUD 

Der modtages ikke alternative tilbud. 
 

FORBEHOLD 

Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 for Bygge- og Anlægsarbejder 
accepteres. Andre forbehold accepteres ikke. 

 
AFLEVERING AF OG ÅBNING AF TILBUD 

Tilbuddet mærkes “Licitation, asfaltarbejder 2022 – 2025, Skive Kommune” og 
afleveres eller sendes til nedenstående adresse. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at 
tilbuddet er kommet frem på den nævnte adresse inden licitationstidspunktet. 
 
Licitationen afholdes på følgende adresse: 

 
Skive Kommune 

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive  
 

Mødelokale Bølgegang, plan 1 
fredag, den 9. juli 2021 kl. 11.00. 

 
Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. 
 
Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 
 
Tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophører når tilbudsfristen er passeret. 
 
Tilbud skal afgives i danske kroner, ekskl. moms. 
 
Det påhviler de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at sikre sig, at 
samtlige betingelser og tegninger, som udleveres, er modtaget. Eventuelle 
uoverensstemmelser bedes snarest meddelt til Skive Kommune eller dennes rådgiver. 
 
Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er modtaget i 
komplet stand.  

 
 

DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET 

Følgende dokumenter bedes vedlagt tilbuddet: 
 

• Kopi af udsendte meddelelser/rettelsesblade 
   

• Tro- og loveerklæring om ubetalt gæld til det offentlige og om udelukkelse for 
deltagelse i offentlige udbudsforretninger 

 

• Underskrevet erklæring på leverandørportal om overholdelse af Skive Kommunes 
krav til klausuler.  
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• Udfyldt samarbejdsaftale samt tilhørende dokumenter 
 

Udeladelse af kopi af udsendte meddelelser/rettelsesblade gør ikke tilbuddet 
ukonditionsmæssigt såfremt modtagelse af disse er skriftligt bekræftet (f.eks. pr. mail) 
overfor bygherre/dennes rådgiver forud for licitationen. 
 
Udeladelse af de nævnte erklæringer, gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, men vil blive 
afkrævet forinden kontraktunderskrivelse. 
 
 

 


