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UDBYGNING AF TARM RENSEANLÆG 

B1 - BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Udbudsbrev

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S udbyder hermed i offentlig licitation bygge- og 

anlægsarbejder for udbygning af Tarm Renseanlæg. 

Udbud gennemføres iht lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om ind-

hentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven).

Tilbudsgrundlag

Tilbuddet skal afgives på grundlag af følgende materiale:

1 Nærværende udbudsbrev dateret 9. november 2011

2 Sagsspecifik byggesagsbeskrivelse dateret 9. november 2011 (bilag 3 
mangler og vil blive eftersendt)

3 Sagsspecifikke arbejdsbeskrivelser i h.t. BIPS dateret 9. november 2011 
med tilhørende bilag 

4 Geoteknisk undersøgelsesrapport – Rapport nr. 1 udarbejdet af NIRAS A/S 
og dateret 1. juli 2011.

5 Tegninger i henhold til tegningsliste dateret 9. november 2011

6 Tilbudsliste dateret 9. november 2011 med Tro- og Love Erklæring

7 Bips B2.010, Basisbeskrivelse – byggesag / september 2008

8 Bips Basisbeskrivelser i øvrigt iht. sagsspecifik byggesagsbeskrivelse af-
snit 1.4.1

Udbudsmaterialet (pkt. 1-5) kan ses og downloades fra Ringkøbing-Skjern For-

synings hjemmeside på adressen www.rsforsyning.dk/udbud/?s=282 i perioden 

10.-30. november 2011. 

Af hensyn til eventuelle rettelsesblade m.v. skal tilbudsliste og licitationskuvert 

bestilles hos NIRAS A/S, att.: Kai K. Christensen, kai@niras.dk.

Hvis det ønskes, kan tilbudslisten fremsendes i elektronisk form (husk e-mail-

adresse). Benyttelse af denne vil dog være på eget ansvar.

Til de bydende
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Hvis det ønskes, kan tegningsmaterialet fremsendes i papirform ved henvendel-

se til kai@niras.dk. Der må påregnes en ekspeditionstid på 1-2 arbejdsdage.

Licitationskuvert, tilbudsliste og evt. tegninger og rettelsesblade udsendes fra 14. 

november 2011. Der vil ikke blive udsendt trykt materiale til leverandører.

Licitation

Licitationen afholdes onsdag den 30. november 2011, kl. 10 hos Ringkøbing-

Skjern Forsyning A/S, Østergade 130, 6900 Skjern, mødelokale 1 i overværelse 

af de bydende der ønsker at være til stede.

Tilbud skal afleveres i den fremsendte røde licitationskuvert og være tydeligt 

mærket: ”Tarm Renseanlæg, - B1 Bygge- og anlægsentreprise”.  

Tilbudsgiveren skal ved modtagelse af eventuelle rettelsesblade straks skriftligt 

(e-mail) bekræfte modtagelse heraf. Modtagne rettelsesblade skal endvidere 

anføres på tilbudslistens forside med angivelse af nr(e).

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbage-

leveret hverken i åbnet eller uåbnet stand.

Tildeling af entreprisen

Tildelingskriteriet er ”Laveste pris”.

Henvendelser

Henvendelser vedr. udbudsmaterialet kan ske til: Kai K. Christensen, kai@niras.dk

eller tlf. 9630 6433. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt se-

nest 23. november 2011 til kai@niras.dk.  

Returnering af udbudsmaterialet

Hvis der er fremsendt tegningsmateriale i papirform, skal dette returneres i uskadt 

stand senest den 20. december 2011 til Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Med venlig hilsen

Kai Krogholm Christensen

Civilingeniør
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