Til de bydende

Dear
[Name]
UDBUDSBREV
BANEDANMARK BROREGION 4 2019 – VEDLIGEHOLD PAKKE 1
På vegne af bygherren, Banedanmark, indbydes De herved til at give tilbud på
udførelse af ovennævnte entreprise.
Udbuddet vedrører vedligeholdsarbejder på 4 af Banedanmarks bygværker iht.
vedlagte udbudsmateriale.
Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410
af 07/12/2007).

Dato 2019-03-29

Rambøll
Lysholt Allé 6
DK-7100 Vejle
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

Der er i alt rettet henvendelse til 5 firmaer om afgivelse af tilbud.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Udbudsmaterialet omfatter:
1. Eventuelle rettelsesblade udsendt før tilbudsdagen
2. Nærværende udbudsbrev
3. Banedanmarks AB 92 kontraktbetingelser (KB)
4. KB bilag 1 og 11
5. Beskrivelse og afregningsgrundlag inkl. bilag
6. kmz-fil med placering af broerne
7. Videoer fra besigtigelsen
8. Tilbudsliste – TBL
9. Tegningsmateriale
10. PSS (udbudsparadigme)
Alle udbudsdokumenter er dateret 2019-03-29.
Udbudsmaterialets tilbudsliste (TBL) er vedlagt som PDF- og EXCEL-filer. Hvis
entreprenøren bruger disse EXCEL-filer som grundlag i forbindelse med
tilbuddet sker dette på entreprenørens ansvar, herunder skal han sikre at alle
poster er indeholdt og der ikke forekommer sammentællingsfejl.
TBL poster mærket med option reguleres ved kontrahering.
Vedlagte KB bilag 11 vedr. ’tro og love’ og ’erklæring vedr. udelukkelse fra at
afgive tilbud’ skal udfyldes og vedlægges tilbuddet.
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Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417
Medlem af FRI

De bedes straks ved modtagelsen kontrollere, at forsendelsen er komplet samt kvittere for modtagelsen
af udbudsmaterialet pr. mail til undertegnede.
Alle henvendelser vedrørende udbud/tilbud skal fremsendes skriftligt til:
Jesper Andersen, JESPA@Ramboll.dk.
Sidste frist for anmodning om supplerende oplysninger er 2019-04-10 og eventuelle supplerende
meddelelser udsendes senest 2019-04-12.
Tilbudsgivende entreprenører er pligtige til at orientere sig om eksisterende forhold på stedet.
Det er muligt at inspicere forholdene på stedet på egen hånd, dog tillades færdsel ikke tættere end 4 m
fra skinnerne.
Aflevering af tilbud senest 2019-04-26 kl. 12.00, hos Rambøll, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle.
Tilbuddene åbnes ikke under overværelse af de bydende, men der rundsendes efterfølgende oversigt
over de afgivne bud.
Tilbud kan afleveres til Rambøll Danmark A/S, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle, Att.: Jesper Andersen, eller
sendes pr. mail: JESPA@ramboll.dk.
Tilbuddet skal være affattet på dansk.
Øvrige betingelser og krav fremgår af det fremsendte materiale.
Tidsplan:
Kontrakt
Opstartsmøde
Aflevering

2019-05-03
2019-05-08
2019-09-30

Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er modtaget i komplet stand,
samt at tilbudsgiveren har orienteret sig om de faktiske forhold på stedet.
Bygherren betaler ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. Dette gælder, uanset om der indgås accept
med en af de bydende eller ej.
Vi ser frem til at modtage Deres tilbud.

Med venlig hilsen

Thomas Urup
Ingeniør
Veje & Anlæg Syd
M +45 51613717
TOU@ramboll.dk
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