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Nuuk, den 16.03.2020

SÆRLIGE BETINGELSER

Sag

:

Etablering af en ny FATO – Helikopterflyveplads i Itilleq

Entreprise

:

Hovedentreprise

Projektnr.

:

SS20-02

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

Arbejderne udbydes i offentlig udbud.
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.
Tilbud skal være Mittarfeqarfiit i hænde senest onsdag d. 08. april 2010 kl. 14.00. Tilbud afleveres i en
lukket kuvert til Mittarfeqarfiits hovedkontor, Anlægsafdelingen. Adressen er Aqisseqarajooq, 3900 Nuuk.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Licitation afholdes onsdag d. 08. april, i Mittarfeqarfiits hovedkontor, Anlægsafdeling, 3900 Nuuk kl.
14.00.

Ved tvivlsspørgsmål kan Simigaq Lundblad kontaktes på silu@mit.gl. Spørgsmål sendes skriftligt senest
d. 30. marts 2020. Svar udsendes til tilbudsgivere og kan forventes at være op til to arbejdsdage.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge:
1) Erklæring fra skattevæsenet der dokumenterer at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til
det offentlige på over 100.000 kr. eller har indgået og overholdt aftale om afvikling af gæld.
2) Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om dens mulighed for garantistillelse, inden
arbejdets overdragelse.
3) Entreprenørens udstyr til at fuldføre opgaven.
4) Bemandingsplan. Herunder persondata for formand.

Arbejdstidsplan
Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter kontrahering, senest d. 15. Maj 2020.
Opstartsmødet sker på stedet, dato meddeles umiddelbart efter kontrahering. Gennemgang af terrænforhold samt opmåling foretages i samarbejde med tilsynet.
Til opstartsmødet medbringer entreprenøren en udkast til tidsplan.
Afleveringsforretning afholdes senest d. 18.09.2020.
Aflevering senere end 18.09.2020 vil medføre en dagbod på 2.000 kr pr. kalenderdag.

Betalingsplan
Betalingsplan udarbejdes og foreslås til bygherre. Arbejdets stade dokumenteres minimum i form af billeder og skal fremsendes til byggeleder, inden afholdelse af byggemøde.

Byggemøder
Byggemøder afholdes en gang om måneden. Byggeleder fremsender byggemødereferat til mødedeltagere.
Kvalitetssikringsdokumenter
Til opstartsmødet medbringes entreprenørens kvalitetssikringsmappe paradigme. Kvalitetssikring skal
indeholde blandt andet opmåling af terræn, før og efter arbejdet. Se bilag 2.
Opmåling af terræn fremsendes til byggeleders godkendelse.
Kvalitetssikringsmappen afleveres til bygherre ved afleveringsforretningen. Kvalitetssikringsdokumentationen svarer til 5% af entreprisesummen og afleveringen af arbejder kan godkendes når dokumentationen er afleveret til bygherre i elekronisk form.

Forsikringsforhold
Bygherren har etableret en løbende entreprise- og montageforsikring hos IF police nr. LP0000045751-2.
Forsikringen dækker entrepriser indtil DKK 100 mio. pr. projekt, og er tegnet med en selvrisiko på DKK
250.000 pr. skade.

Såfremt en skade, som følge af fejl, forsømmelser eller undladelser, kan henføres til entreprenøren, hæfter entreprenøren for entrepriseforsikringens selvrisiko.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal senest ved kontraktforholdets indgåelse have
etableret en sædvanlig ansvarsforsikring, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.

Denne ansvarsforsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum
kr. 5 mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade.

Forinden arbejdet påbegyndes udleverer entreprenøren, som dokumentation herfor, certifikat fra pågældendes forsikringsselskab.

Faktureringsoplysninger:
Faktura fremsendes en gang om måneden, efter byggemøde, og sendes direkte til byggeleder. På faktura skal projektnummer angives. Slutfaktura sendes når arbejdet er modtaget og godkendt.
Simigaq Lundblad
Email: silu@mit.gl

Certifikater/uddannelse
Ved kontraktindgåelse fremsendes en gyldig sprængningscertifikat. Det skal også være muligt at dokumentere relevant uddannelse til arbejdet hvis bygherre kræver dette.
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