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Generelt
Licitationsdato og tid – afgivelse af tilbud fastholdes til den 15.05. kl. 15.00 hos
LeanDesign ApS – Sophie Brahes Gade 1A, 3000 Helsingør – sendes tilbud pr. mail
skal dette ske til mail@leandesign.dk senest den 15.05.2017 kl. 09.00 att: Jens
Christian Christensen

1.1

Spørgemøde/besigtigelse
Fra dagens spørgemøde/besigtigelse kom følgende:
5. Tømrer
Spørgsmål:

Er placering af ovenlys endeligt jf. tegning?

Svar:

Nej – endelig placering sker efter aftale med byggeledelsen.

8. Maler

1.2

Spørgsmål:

I hvilket omfang skal der regnes med maling/malerbehandling
af de eksisterende kontorer med loft til kip?

Svar:

Det er alene vægge, der er malet, der skal have en opfriskning, enkelt gang strygning efter vask.

Spørgsmål:

Skal vægge have væv eller som beskrevet i MBA/beskrivelsen
spartlet og malet?

Svar:

Vægge i de nye kontorer med loft til kip skal have monteret
væv i lighed med eksisterende.

Spørgsmål:

Kan fodpaneler leveres præmalet?

Svar:

Ja – dette vil blive præciseret under tømrer, at 5.2 Snedker leverer og monterer fodpaneler præmalet.

Ændringer, rettelser, tilføjelser
Til det i udbudsmail af 19. april 2017 fremsendte og uploadet på www.leanweb.dk
sag 30025 er der følgende ændringer, rettelser og eller tilføjelser:
Byggesagsbeskrivelse – fagentreprise – af 07 april 2017 rev 00
Forud for arbejdets udførelse, vil det af bygherren blive vurderet, om der af ejendommens bygningsdele vil blive foretage yderligere screening af miljø og arbejdsmiljø- og sundhedsskadelige stoffer – dette inden opstart.
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Bygningsdelsbeskrivelse – Tømrer – af 07 april 2017 rev 00
Pos. 5.2.2 skal i ydelse suppleres med, at slangevendeskabet (eksisterende) skal
afproppes, demonteres og sættes i depot for senere, at få omlagt fødning (vandtryksledning) til nærmeste skunk, hvor skab genmonteres og tilsluttes – det skal
bemærkes, at dette VVS arbejde skal koordineres med byggeledelsen, idet endelig
placering skal være aftalt med byggeledelsen før der trækkes ledning.
Endvidere skal fodpaneler leveres og monteres præmalet hvide – se også 8. maler
i spørgsmål/svar.
Bygningsdelsbeskrivelse – VVS/Ventilation – af 07 april 2017 rev 00
Entreprisen udgår og erstattet af enkelt punkt på tilbudslisten hos tømrer
Tro og love erklæring – fagentreprise – af 07 april 2017 rev 00
Husk nu af udfylde denne og aflevere den med tilbud.

1.3

Yderligere, øvrige
Fristen for spørgsmål er den 08.05.2017 inden kl. 15.00 og seneste eventuelle rettelsesblad udsendes den 09.05.2017 kl. 15.00.
Husk:
Tilbud skal således indeholde følgende dokumenter:
•

Tilbudsbrev (indeholdende tilbudssum samt kontaktperson)

•

Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (komplet udfyldt)

•

Beskrivelse af tidsplan (A4 side)

•

Beskrivelse af løsning (A4 side)

•

Tro og loveerklæring

Såfremt der er forbehold/forudsætninger for tilbuddets gyldighed skal disse nævnes i tilbud. Bygherren gør her opmærksom på, at alene branchens standard forbehold tolereres. Forbehold vil blive prissat.
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