TILBUDSLISTE
Nuuk, den 14.05.2019

Sag

:

Mittarfik Qaarsut – Levering af grusmateriale

Entreprise

:

Hovedentreprise

Nedennævnte leverancer/ydelser skal udføres/leveres på følgende betingelser:

Arbejderne udbydes i offentlig licitation.
AP95 med tilhørende bilag er gældende. Alle ikke nævnte bi ydelser skal være indeholdt i tilbuddet.
Priserne skal være faste, bortset fra den i AP95 bilag 6 pkt. 4 anførte reguleringsmulighed.
Evt. nævnte mængder er vejledende.
Leverancer udføres senest torsdag d. 15.08.2019. Levering senere end 15.08.2019 vil medføre en dagbod på 0,5 % af entreprisekontraktsummen pr. kalenderdag.
Licitation afholdes mandag d. 03.06.2019 kl. 14.00 i Mittarfeqarfiit Hovedkontor, Aqisseqarajooq B-1840,
3905 Nuussuaq. Tilbud skal være Mittarfeqarfiit i hænde senest på licitationstidspunktet i lukket kuvert.
Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter kontraktens indgåelse, senest kontrahering.
Tildelingskriteriet er den laveste pris.

Beskrivelse:

- Nærværende beskrivende tilbudsliste vedr. MITTARFIK QAARSUT – LEVERING AF GRUSMATERIALE, dateret den 14.05.2019.
Mittarfeqarfiit i Mittarfik Qaarsut. Dette projekt omfatter levering af grus materialer til Qaarsut, deponering
iht. bilag 1 anvist depot.
Ved tvivlsspørgsmål kan Simigaq Lundblad kontaktes på silu@mit.gl. Spørgsmål sendes inden 24. maj
2019.

Pos.

Arbejdets betegnelse

1.0

Anstilling og afrigning

Samlet pris,
kr.
Enhed

1.1
1.2

Anstilling
Afrigning
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Beløb i kr.

Ved afrigning forlades arbejdsområdet pænt og ryddeligt. Bortskaffelse af affald
er entreprenørens eget ansvar. Bygherre stille ikke vand og el til rådighed. Bygherre kan ikke stille indkvartering til rådighed, men kan være behjælpelig med
henvisning hvis dette er muligt.
Evt. tilladelse til opgravning skal være entreprenørens eget ansvar.
2.0

Grus materiale
Omfang:
− Levering af 4.200 m3 0-20 mm grus materiale.
Der stilles følgende krav til materialets sigtekurve efter indbygning:
Side 1 / 2

MITTARFIK QAARSUT

TILBUDSLISTE

Sigte
(mm)
20
8
2
0,5
0,075

Grus til slidlag
Gennemfald %
Min.
Max
100
60
90
30
55
15
35
5
15

Materialerne skal ved en rimelig indsats kunne indbygges til et lag der har
nødvendig bæreevne, dræn evne, frostsikkerhed og frostbestandighed.
Renhed: Materialet må ikke indeholde planterester, muld, ler- eller siltklumper.
Før levering, skal entreprenør dokumentere ved sigteanalyserapport af uafhængigt laboratorie, at grus materialet lever op til ovenstående kravspecifikation.
Placering: Materialet placeres på eksisterende lufthavnsdepot. Se bilag 1
kaldt Grusmateriale depot.
Ved levering, laves der en aftale med Qaarsut’s lufthavnschef.

Andet / ændringer

Samlet tilbudssum ......................................................................................................... kr. _____________________
Skriver kroner __________________________________________________________________________________

Eventuelle forbehold:

______________

________________________

Dato

Firma (evt. stempel)
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Underskrift

