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UDBUDSSKRIVELSE 

Vedr.: AAS, Mittarfik Aasiaat, udskiftning af kloakledning inkl. udløb 

Vi skal hermed på bygherrens vegne udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig li-
citation i fagentreprise med følgende arbejder: 

 

Entreprise 1: Jord- og betonarbejde 

Entreprise 2: Kloakledningsarbejde 

Entreprise 3: El-arbejde 

 

For tilbudsafgivningen er udbudsbetingelserne i AP 95 gældende. 

Udbuddet sker i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning 
af tilbud i bygge- og anlægssektoren  

 

Tildelingskriterier: Laveste pris. 

 

Arbejdsgrundlag i øvrigt: 

- Nærværende udbudsskrivelse 

- “Særlige Betingelser” (SB) dateret d. 01.12.2019 udarbejdet af inuplan A/S. 

- Tilbudslister med tilhørende fordelingslister. 

- “Særlig Arbejdsbeskrivelse” (SA) dateret d. 01.12.2019 udarbejdet af inuplan A/S. 

- Tegninger i henhold til tegningsliste. 

 

 

 

01.12.2019 
sags. nr. 195.878.02 



 

Tilbud stiles til:  

Mittarfeqarfiit, Postboks 1072, 3900 Nuuk. 

og afgives på de udleverede tilbuds- og fordelingslister og afleveres i lukket kuvert 
mærket med 

påskriften: 

”AAS, Mittarfik Aasiaat, udskiftning af kloakledning inkl. udløb.” 

Tilbud afleveres til: inuplan A/S Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4, 3952 Ilulissat. 

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge følgende dokumentati-
on:  

For at entreprenøren kan komme i betragtning til at udføre opgaven, 
skal entreprenøren kunne underskrive og opfylde kravene i "Erklæring på tro og love om 
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.m.". Se US Bilag 01.  

Tilbud skal være inuplan i hænde torsdag d. 09. januar 2020 kl. 10:00 på inuplan´s kon-
tor på Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4 i Ilulissat. 

Tvivlsspørgsmål til udbudsmaterialet skal være os i hænde inden d. 02. januar 2020, og 
skal stilles 

skriftligt på mail til: inuplan A/S e-post: ilulissat@inuplan.gl. 

Svar på spørgsmål vil blive fremsendt til de bydende senest d. 06. januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bygherrens vegne 

Dennis Tidselbak 

 


