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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 

1. Alment 

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte 
projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 
 
BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 
 

 
2. Orientering 

På vegne af GF Dyrekærgård indbydes I hermed til afgivelse af tilbud på nedenfor nævnte arbejde.  
 
Trafiksanering og renovering af belægninger indeholder udlægning af nyt slidlag på eksiste-
rende slidlag, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af Bump, skilt- og afmærk-
ning samt genopretning af afvandingsforhold. 

 
Projektet har til formål at fornye Grundejerforeningens asfaltbelægninger, som over tid er blevet 
nedslidt, samt skabe gode færdselsmæssige forhold, og tryghed for fodgængere og cyklister i områ-
det ved at sikre hastighedsdæmpning for trafikanter, samt at foreningens veje også opnår en mere 
tilfredsstillende afvanding af de trafikerede arealer.  
 
Grundejerforeningen Dyrekærgård er bygherre på vejprojektet og entreprisen omfatter flere af 
grundejerforeningens vejstrækninger, som i det udbudte omfatter primærvejen. Projektets adresse 
kan generelt beskrives som beliggende: Rivedalen, 3220 Tisvildeleje 
 
Der henvises til udbudsmaterialet listet i afsnit 3.3 nedenfor for en beskrivelse af entreprisens om-
fang. 
 
Arbejdet skal udføres i perioden 18-04-2022 – 13-06-2022. 
 

 
3. Bestemmelser om Udbuddet 

3.1 Udbudsform 
Arbejdet udbydes i begrænset licitation. 
Udbuddet er kun åbent for indbudte tilbudsgivere. 

 
Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 
 

3.2 Besigtigelse 
Der blev holdt besigtigelse d. 20-09-2021 kl. 9 med mødested på Sjellebjerg (den grønne ubebyg-
gede kile). Der afholdes ikke flere besigtigelser. 

 
3.3 Kontraktform 

Arbejdet udbydes som én samlet hovedentreprise. 
 
3.4 Udbudsmateriale  

Udbudsmateriale omfatter: 
 Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)  
 Rettelsesblade udsendt i udbudsperioden  
 Dokumenter iht. FOP 

 
 
3.5 Bedømmelsens faser  

Bedømmelsen sker i 1 fase: 
 

Ikke Konditionsmæssige tilbud forkastes. 
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Der sker en bedømmelse af de indkomne tilbud, og korrekt udfyldelse af tilbudslister. Herefter med-
deles bygherrens beslutning om hvilken af de bydende, bygherren agter at indgå entrepriseaftale 
med.  

  
 
3.6 Udvælgelse  
 
3.6.1 Serviceattest 

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå 
kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsva-
rende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald fore-
ligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. 
 

 
3.7 Tildeling 
3.7.1 Generelt 

 Kriterie for tildeling er ”laveste pris”. 
 

 
3.8 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. 

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrø-
rende ovenstående via følgende links: 

 
Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejds-

forhold i øvrigt 
www.skat.dk  http://mst.dk  http://at.dk 

 

3.9  Anullering og udskydelse 

Udbuddet og tildeling af efterfølgende entrepriseaftale, beror på at GF Dyrekærgård får bestyrelsens 
opbakning til projektet. Bygherren forbeholdes således ret til at annullere udbuddet, helt, eller  
delvist, samt lade enkelte veje, og eller enkelte ydelser udført.   
  
Yderligere forbeholdes bygherren ret til at udskyde udførelsen af en, eller flere vejstrækninger, og 
tilhørende ydelser, eller dele heraf. 

 

4.  Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Såfremt udbudsgrundlaget giver anledning til spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne 
spørgsmål til bygherren senest d. 03-12-2021 kl. 12. Svar udsendes hurtigst muligt, og ensly-
dende til samtlige de bydende. 
 
Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, kan ikke forventes besvaret. 
 
Spørgsmål til projektet skal fremsendes pr. mail til:  
 
EKJ Rådgivende Ingeniører  
Att.: Thomas Michael Palis Sørensen 
e-mail: tps@ekj.dk 
 
 
Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, 
der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet. Sidste rettelsesblad udsendes d. 07-12-
2021 
 
Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende 
spørgsmål rejst af de bydende. 
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Udbudsnavn skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: 
”Spørgsmål vedr. GF Dyrekærgård – Trafiksanering og renovering af belægninger” 
 

5. Tilbud 

5.1 Alternative tilbud 
Alternative tilbud modtages ikke. 
 

 
5.2 Forbehold 

Opmærksomheden henledes på, at udbyder forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der indeholder 
forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til 
at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.  
 
Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt 
det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapita-
liseres, vil tilbuddet blive afvist.  
 
Forbehold og forudsætninger, der hver for sig, eller samlet set udgør et forbehold, for grundlæg-
gende, eller ikke grundlæggende vilkår, berettiger bygherren til afvisning af tilbuddet. 
 
Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet 
afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 

 
 
5.3 Aflevering af tilbuddet 

Tilbud pr. mail mærket: ”LICITATION. GF Dyrekærgård – Trafiksanering og renovering af be-
lægninger ”. 

 Mailen påføres afsendernavn, adresse, e-mail og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. 
 

Tilbud sendes til joergen@langkjaer.org  
cc. tps@ekj.dk 

 
Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. 
 
Tilbud skal stilles til:  
 
GF Dyrekærgård 
ATT. Jørgen Langkjær 
Lunagervej 3 
2650 Hvidovre 
Tlf. 40614067 
 
senest den 13-12-2021 kl. 12 
 
Tilbud modtaget efter dette tidspunkt berettiger bygherren til afvisning. 

 
5.4 Vedståelse af tilbud 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 50 arbejdsdage fra tilbudsfristen. 
 

 
6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet 

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. 
 
Såfremt enkelte oplysninger mangler, kan bygherren beslutte at tilbuddet er ukonditionsmæssigt, 
men er ikke forpligtet hertil.  

 
 Korrekt udfyldt og underskrevet Tilbudsliste. 
 Erklæring om gæld til det offentlige 
 Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. 
 Tro og love-erklæring 


