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Projekt nr. 225221 

LEVERING AF VANDFORSYNINGS- OG SPILDEVANDSLEDNINGER 

TRANSPORTLEDNINGER AQUATARIUM – RINGKØBING 

ENTREPRISE 6 

 

RETTELSESBLAD NR. 1 

 

 

Rettelser/Tilføjelser til udbudsmaterialet 

 

Der er tilføjet to yderligere optioner, hvilket giver følgende rettelser og tilføjelser til 

udbudsmaterialet. 

 

Udbudsbetingelser: 

 

1 Indledning:  

 Afsnit 8 er ændret 

 

4 Tilbuds- og leveringsbetingelser: 

 4.6 Levering: afsnit 3 og 4 er ændret 

 4.6 Levering: afsnit 5 og 6 tilføjet 

 

5 kravspecifikation(Materialer mv.) 

 5.3.2 Rørmaterialer: Tabel ændret 

 5.3.2 Rørmaterialer: afsnit 3 ændret 

 

Tilbudsliste: 

 

Post 6 Posten er tilføjet 

Post 7 Posten er tilføjet 

 

Bilag B: 

 

Oversigtstegning er ændret 

 

Alle ændringer er fremhævet med fed skrift 



 

 

Side 2 / 2 

 

Spørgsmål: 

Vedr. priser: accepteres der tilbud, hvor vi forbeholder os ret til at regulere pris så-

fremt at det officel Ethylen Icis Lor C2 index reguleres mere end + 5 %. Rør priser 

ændres med samme %?  

Svar: Prisen der gives på tilbuddet er en fast pris, der først kan index reguleres 12 

måneder efter licitationsdatoen, jf. 4.1 i udbudsmaterialet. 

 

Der står at rør skal være med kappe I PP eller RC, accepteres der rør hvor ”kappe” 

indgår i den nomielle diameter (altså at det ikke er en ekstra udvendigbeskyttelse 

kappe i forhold til den nominelle benævnte diameter. Feks. 450mm er 450mm inkl. 

kappe, eller at rør skal være 450mm + ekstra beskyttelses kappe) ?  

Svar: Ja, det accepteres at kappen indgår i den nominelle diameter. 

 

Accepteres der rør I RC sort med 8 tydelige bredde blå markering striber rundt om 

rør (i stedet for blå hele vejen rundt) ? 

Svar: Ja, det accepteres at rør leveres i sort med tydelig blå markeringer. 

 

Spildevandsrør: står at de skal være sorte, accepteres der også spildevandsrør med 

udvendig farve rødbrun eller sorte med rødbrune striber? 

Svar: Ja det accepteres at rør leveres i sort med tydelig brun markeringer eller ud-

vendig farve i rødbrun. 

 

Er det korrekt forstået at der skal foreligge dokumentation for 1 migration test efter 

dimensions gruppe 3 som er gældende for 315mm og 450mm rør ? 

Svar: Der skal inden første levering foreligge dokumentation for migrationstest jf. 

afsnit 5.3.1 i udbudsmaterialet som er gældende for ø450mm rør.  

 

Må/kan der leveres rør fra 12. december hurtigere end til medio juli 2017, såfremt 

afvigelse +/- 15% er sikret ? 

Svar: Nej, tidsfrister i udbudsmaterialet fastholdes.  

 

Skal serviceattest sendes sammen med  tilbuddet? 

Svar: Nej, jf. afsnit 3.5 skal der kun vedlægges udfyldt ESPD-dokument og udfyldt 

tilbudsliste. 

Med venlig hilsen 

 

Morten Møllnitz 

NIRAS A/S 


