
Transportledninger for vand fra Lambæk til Skjern Side 1

Grave- og svejsearbejdet, Entreprise 3.1
Tilbudsliste Dateret 22.02.2013 
Denne udgave af tilbudslisten må ikke benyttes ved tilbudsafgivelse
Undertegnede entreprenør  tilbyder hermed at udføre grave- og svejsearbejdet,
i forbindelse med etablering af nye vandledninger fra Lambæk vandværk til
Lambækvej  fra st. 16.340  til st. 20.343 på de i Tilbudsgrundlaget angivne betingelser 
og vilkår for  en betaling af: 

Arbejdsplads mv. overført fa side 2 Kr

Ledningsarbejder overført fra side 3 Kr

Diverse ydelser overført fra side 3 kr

Tilbudssum i alt ecl. moms Kr

Skriver kroner……………………………………………………………………………………..…………………………………………

Evt. bemærkninger……………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tilbuddet skal afleveres i den røde tilbudskuvert

Modtagelse af Rettelsesblad nr. Anerkendt ………………………………………….

Tro og love Erklæring:
Ved tilbuddets underskrift erklæres på tro og love, at firmaets ubetalte gæld til 
til det offentlige ikke overstiger kr. 100.000,- eller udgør kr:……………………………………………

………………………………. den 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firmastempel Underskrift

Tilbudsgivers underskrift er bindende for samtlige på tilbudslistens angivne priser
og oplysninger i øvrigt.



Side 2

Post Betegnelse Mængde Enhed Enhed- Sum
pris kr kr

2 Afsætning Fast sum

3 Arbejdsplads, Adgangs- og arbejdsveje Fast sum

4 Færdselsregulerende foranstaltning. Fast sum

Samlet sum, overføres til side 1 kr

7 Ledningsarbejder
7.1.2 Stuksvejsning af Ø 315 mm

samlet ledningslængde 7296 m
Stuksvejsning af Ø 450 mm
samlet ledningslængde 3648 m

7.1.3 Samling med elektrofittings
Ø 315 mm 70 stk
Samling med elektrofittings
Ø 450 mm 40 stk

7.1.4 Trykprøvning
Samlede ledningslængder:
Ø 315 mm incl underboringer 8006 m
Ø 450 mm incl underboringer 4003 m

7.2.1 Rydning Fast sum

7.3.1 Opbrydning, anslået 100 m2

7.3.2 Jordarbejder:
Afrømning af muld 52000 m2

7.3.4 Udgravning for trykledninger i 
fællesgrav:
1 stk Ø 450 mm 
2 stk Ø 315 mm
Samlet længde af fællesgrav 3648 m

7.3.5 Vandlænsning og tørholdelse af
udgravning med dræn og med til-
hørende lænsepumpe, anslået m
Grundvandssænkning med suge-
spidsanlæg, anslået m

7.3.6 Lægning af ledninger incl segment-
7.3.8 bøjninger: 

2 stk Ø 315 mm 7296 m

1 stk Ø 450 mm 3648 m

Overføres til side 3 kr



side 3
Overført fra side 2 kr

Post Betegnelse Mængde Enhed Enheds- Sum
pris kr kr.

50 mm fiberkabel at nedlægge m
og samle incl. dækbånd

7.3.9 Retablering af dræn i 16 ms længde:
uPVC 50/60 mm 10 stk
uPVC 80/92mm 10 stk
uPVC 113/126 mm 10 stk
ø 110 mm PVC 10 stk
ø 160 PVC 10 stk

7.3.10 Tilfylning omkring og over rør i
fællesgrav 3648 m

7.3.12 Retablering af arbejdsarealet med 
muld incl. grubning 52.000 m2

7.3.14 Retablering af grusbefæstelser
anslået 100 m2

7.3.15 Øvrige retableringsarbejder, anslået 100 m2

7.3.16 Midlertidige leje  af jernplader
1000 m2 15 døgn

Samlet sum, 7. Ledningsarbejder overføres til side 1 kr

Enheds- Sum
8 Diverse ydelser anslåede mængder pris kr kr

8.1 Leje af gravemaskine incl. fører timer 10

8.2 Leje af rendegrave incl. fører timer 10

8.3 Leje af gummifed incl. fører timer 10

8.4 Leje af lastbil incl fører timer 10

8.5 Mandtimer timer 10

8.6 Udskiftning af blød bund med tilkørt
sand. Fast mål m3 50

Samlet sum div. ydelser overføres til sde 1 kr




