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0. Rettelsesblad
Omfanget fremgår af udbudsmaterialets tegninger, beskrivelser, tilbudslister og øvrige udbudsdokumenter såvel som faktiske forhold, der besigtiges ved spørgemødet samt nærværende rettelsesblad, som er del af det samlede tilbudsgrundlag.
Som beskrevet på tilbudslisten, er entreprisen omfattet følgende ydelser (arbejder/leverancer):
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fag
Hovedentreprenør
Byggeplads
Udvendige arbejder
Nedrivning Installationer
Nedrivning bygningsdele inkl. sanering
Jord, Beton, kloak
Murer
Tømrer/Snedker
Gulvlægger
Smed
Maler
Elektriker
VVS
Ventilation
Inventar
Automatik, alarm m.v. (bygherre)
Bygherre
Reserveret

Betegnelse
HO
BY
UA
NI
NB
JBK
MUR
TØM
GUL
SME
MAL
EL
VVS
VEN
INV
AUT
BH
NA

Idet er hovedentreprenørens metode, der er afgørende for, hvilke fag m.v. der indgår i den samlede totalentreprise. Projektering af metode, løsning og udførelse er del af den samlede ydelse for
totalentreprenøren som beskrevet. Nedenfor er angivet de spørgsmål, der er fremkommet efter
udsendelsen af udbudsmaterialet, som blev udsendt den 28. august 2018 og som er fremkommet
på spørgemøde og besigtigelse afholdt den 04. september 2018 og frem til spørgefristens udløb.
Bemærk af nærværende rettelsesblad skal anvendes og være indeholdt i forbindelse med afgivelse
af tilbud og at spørgefristen dermed er udløbet.

0.1 Spørgsmål og svar:

00. Elektriker
Spørgsmål:
Hvor mange røgmeldere skal der regnes med?
Svar:
Der skal regnes med, at der leveres, monteres og tilsluttes røgmeldere i alle rum – ikke kun de berørte, men alle rum.
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02. Elektrikere
Spørgsmål:
De i rumskema beskrevne Pir følere er ikke på tilbudslisten – hvad skal vi regne med?
Svar:
Der skal indregnes de i rumskema nævnte Pir følere under elektriker, hvor der ikke står elektriker
på tilbudslisten, men på rumskema, skal Pir følere indregnes i rummets samlet ydelse.
03. Rum 12, Personaletoilet
Spørgsmål:
Der står ingen elektrikerarbejder angivet i rumskema i rum 12 – men elektriker er nævnt på tilbudsliste - skal der laves noget?
Svar:
Ja røgmeldere – ellers intet.
04. Ventilation
Spørgsmål:
Må der generelt regnes med, at ventilation føres ud via facade og ikke tag
Svar:
Ja med den af leverandør oplyste afstand (indtag og afkast) – inddækning (krave/flange) er del af
ydelsen.
04. Maler
Spørgsmål:
Hvor mange gange skal vægge males og i hvilken farve/glans
Svar:
Alle vægge males efter pletspartling og overstrygning 2 gange med en modehvid glans ca. 20
vaskbar.

Yderligere:
Ingen
Slut
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