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På vegne af Haveforeningen Aabrinken, Aarhus C, anmodes Deres firma om at afgive
tilbud på ovennævnte entreprise.
Arbejdet omfatter kloakering af 141 kolonihaver, herunder etablering af en række LPSpumpestationer og styrede underboringer.
Haverne skal færdigkloakeres i nærværende entreprise, dvs. tilsluttes ved sokkel, og
entreprenøren skal færdigmelde kloakeringen til Aarhus Kommune. Der haves kun ringe
kendskab til de eksisterende afløbsforhold, hvorfor der skal foretages en del forundersøgelser i form af f.eks. prøvegravninger og sporstofundersøgelser.
Haveforeningen er beliggende på en tidligere losseplads (i drift fra 1912-1931), hvorfor
al overskudsjord er forurenet, og består delvist af affald, som skal frasorteres og bortskaffes. Overskudsjord indbygges på matriklen. Det bemærkes at den vedlagte jordhåndteringsplan og §8-tilladelse er under revision, og således ikke er retvisende. Afvigelser fremgår af SAB.
Arbejdet omfatter tillige en 3-årig service-/vedligeholdelsesaftale for de retablerede havegange. Aftalen omfatter løbende opretning og vedligehold af de stabilgrusoverflader
der etableres ved kloakarbejdernes afslutning.
Arbejdet udføres i smalle havegange under trange pladsforhold, og det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med de fysiske forhold inden afgivelse af tilbud.
Arbejdet udbydes i begrænset licitation iht. Tilbudsloven og med forbehold for Aarhus
Vands tidsplan. Bygherren forbeholder sig endvidere retten til at annullere licitationen, såfremt de nødvendige myndighedstilladelser og –godkendelser ikke kan gives. Tildelingskriteriet er laveste pris. Til orientering kan det oplyses, at der er indbudt 5 firmaer til at afgive tilbud.
AB18 er grundlag for arbejdet.
Det fremsendte udbudsmateriale omfatter følgende dokumenter:
•
•
•
•
•
•

Nærværende udbudsbrev (UB), dateret 3. august 2021
Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) inkl. bilag, dateret 3. august 2021
Tilbudsliste (TBL), dateret 3. august 2021
Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), dateret 3. august 2021
Tro- og loveerklæring
Tegninger:
A133525_T301 Kloakplan
A133525_T310 Koordinerende ledningsplan

Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er modtaget
i komplet stand. Det påhviler derfor de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at sikre sig, at samtlige dokumenter er modtaget.
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Udbudstidsplanen er som følger:
Udsendelse af udbudsmateriale
04-08-2021
Frist for afgivelse af spørgsmål
Tirsdag 17-08-2021 kl. 12
Svar på spørgsmål og udsendelse af
Torsdag 19-08-2021 kl. 12
rettelsesblad
Licitation
24-08-2021 kl. 10.00
Informationsmøde for beboere
02-09-2021 kl. 19
Opstart af kloakarbejder*
15-09-2021
Afleveringsforretning
30-06-2022
* Opstartsdatoen for kloak er sat ud fra hvornår Aarhus Vand realistisk har idriftssat
pumpestationen som der skal tilsluttes.
Inden denne dato kan godt udføres arbejder som ikke kræver grundvandssænkning eller lænsepumpning, så som etablering af arbejdsplads og prøvegravninger.
Entreprenøren har frihed til at planlægge arbejdets udførelse indenfor tidsplanen, og
skal således planlægge arbejdets udførelse således at omfattende jordarbejder i våde
perioder undgås, for at genindbygning af jord maksimeres. Det gentages at bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal indeholdes i enhedspriserne.
Overskridelse af datoen for afleveringsforretning er dagbodsbelagt med 3.000 kr pr.
ugedag som datoen for afleveringsforretning overskrides.
Bygherre stiller ikke sikkerhed overfor entreprenøren.
Eventuelle spørgsmål skal sendes på e-mail til undertegnede på clsn@cowi.com, indenfor fristen som anført ovenfor.
Elektronisk tilbudsliste er vedlagt udbudsmaterialet. Det er entreprenørens ansvar, at
den elektroniske udgave anvendes korrekt, og det er vedlagte PDF-udgave af tilbudslisten som er gældende.
Tilbuddet fremsendes på mail sammen med tro og love erklæring. Tilbud stemples med
tilbudsgivers navn og adresse, og sendes på mail til clsn@cowi.com senest 24-082021 kl. 10.00. Tilbuddene vil herefter blive evalueret, og evalueringsskema sendt
rundt til de bydende.
Der gøres opmærksom på, at bygherren ikke accepterer forbehold til udbudsmaterialet.
Med venlig hilsen

Claus Skovgaard Nielsen

Bilag: Udbudsmateriale

