Ingeniørfirmaet Anders Leth Hansen
L. I. Brandes Allé 4 st. th.
1956 Frederiksberg C

VVS-inst. Sæmer & Søn
Dybbølsgade 17
1721 København V.

Frederiksberg, den 24-10-07
Sag 06.100.

Angående:

AAB Afdeling 21. Christiansmindevej 2 – 24 m.fl.
Renovering af baderum.
____________________________________________________________________________
På vegne af bygherren:

AAB Afdeling 21
indbydes De, som tidligere aftalt telefonisk, hermed til at afgive tilbud på hovedentreprisen angående
ovennævnte projekt.
Tilbudsblanketten skal anvendes og udfyldes fuldstændigt.
Der vil blive indbudt 5 entreprenører til at afgive tilbud.
Endvidere kan det oplyses, at der ikke ydes udregningsvederlag.
Bygherren oplyser derudover, at accept vil blive underskrevet snarest muligt.
Udbudsmaterialet omfatter følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nærværende udbudsbrev.
Tilbudsblanket af 16-7-07.
Fællesbetingelser og fagbeskrivelser af 24-10-07
Tegninger iht. tegningsfortegnelse.
Eksisterende forhold.
Entreprenørens besigtigelse og opmåling på stedet.

Telefon: 33 16 18 16

- Mobil: 40 14 80 21

E-mail: alh@andersleth.dk

-

Fax: 33 16 18 15

SE-nr.: 10 82 83 09

Tilbud afgives som fast pris til udførelse i perioden:
15. januar til 15 juni år 2008.
Det skal opfattes således, at alle arbejder skal udføres i en samlet 9-ugers periode, som så valgfrit kan
placeres i det angivne tidsrum. Udførelsesperiode skal angives senest tre uger før opstart.
Det understreges, at der ved kontraktforhandlinger vil blive stillet krav om, at detailtidsplan, der
udarbejdes i samarbejde mellem entreprenør og rådgiver, skal overholdes, og at der ved overskridelser
vil blive afkrævet betaling af dagbod.
Entreprenørmøde vil blive afholdt på stedet:
Fredag, den 2-11-07, kl. 8.00. Mødested ud for Christiansmindevej nr. 2.
Spørgsmål rettes til undertegnede.
Tilbud skal være os i hænde senest:
Fredag, den 9-11- 2007, kl. 11.00
Tilbud fremsendes eller afleveres på AAB i Havnegade:
AAB
Havnegade 29
1058 København K,
Den udfyldte tilbudsformular med tilbudsliste bedes afleveret i 2 eksemplarer i lukket kuvert, som
udleveres ved besigtigelsen.

Med venlig hilsen
Anders Leth Hansen

___________________

c.c.

AAB Afdeling 21 ved:

Jais Elvekjær
Niels M. Jensen
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