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1. ORIENTERING OM OPGAVEN 

Nærværende særlige betingelser er gældende for samtlige arbejder, der er beskrevet i pkt. 2. 

1.1. Den fuldstændige opgave: 
Partiel renovering af B-601, Arsuk 

Ydelse, omfang fremgår af ”Særlige arbejdsbeskrivelse” samt tegningsmaterialet beskrevet i 
pkt. 2.1 

På fordelingslisten angives fastpris for stilladsarbejder for udførelse af arbejderne.  

Arbejdet er udbudt i hovedentreprise. 

1.2. Bygherreleverance: 
Der vil af bygherre blive leveret køkkenelementer (over- og underskabe, lettere brugte) 

1.3. Allerede udførte arbejder: 
Ingen. 

1.4. Program for udførelsen af samtlige arbejder: 
Arbejdet udføres i perioden 15. juni 2022 – 15. september 2022.  

2. ARBEJDSGRUNDLAG 
 
2.1 Arbejdsgrundlaget er de indgåede kontrakter, denne SB og følgende fælles betingelser m.v: 

”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” AP 
95, med tilhørende bilag. 

2.2 Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter samt ved denne SB, skal alt arbejde udføres i 
overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m., der er anført i nedenstående: 

”Særlig arbejdsbeskrivelse for udførelse af Renovering af B-601, Arsuk”, herunder de i 
tegningsoversigten specificerede tegninger. 

2.6. Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal entreprenøren udover at sikre sig, at 
udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med indholdet af relevante love, 
regler, forskrifter, normer og dokumenter m.v.  

2.7. Det forudsættes, at Entreprenøren forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med 
forholdene på området. 

 
 

3. UDBUDSBETINGELSER, ENTREPRENØRENS TILBUD OG LICITATION 
 
3.1. Bygherren: 

Udbyder er Iserit A/S, Issortarfimmut 1B, Postbox 1539, 3900 Nuuk. 

Udbyder betegnes i det følgende som Iserit A/S og tilbudsgiver betegnes som Entreprenør. 

3.2. Forsikring: 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring 
omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 
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Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på 
minimum kr. 5 mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade. 

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved 
fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. 

 

3.3. Tilbudsform: - Ad. AP 95 §§ 2, stk. 6 og 7, og 3, stk. 3.1 

Tilbud afgives ved udfyldelse af den udleverede tilbudister samt Liste-T.                                           
Der gøres opmærksom på at alle positioner i tilbuds- og fordelingslisten skal være udfyldt 
for at tilbuddet kan være konditionsmæssigt.  

Ved tilbudssammenligning lægges tilbudssummen til grund. 

De tilbudte priser skal indeholde alle udgifter til transport, ophold etc.  

3.4. Tilllægsydelser: Ad. AP 95 bilag 5 pkt. 10.2.2 og pkt. 14. 

Ved eventuelle tillægsydelser afregnes i det omfang de ikke kan prissættes i henhold til 
kontraktgrundlaget efter fordelingsliste Liste-T. 

3.5. Alternative tilbud/udførelsesmetoder og materialer: 

Hvis de bydende ønsker at tilbyde en reduceret pris ved alternativ udførelsesmetode, eller 
ved anvendelse af andre materialer, skal dette meddelelse i en følgeskrivelse til tilbuddet.  I 
følgeskrivelsen skal alternativet begrundes, og kvalitet og økonomi beskrives. Dette kan 
være særligt relevant nu hvor materialepriserne er steget. 

3.6. Underentreprenører: - Ad. AP 95 § 5, stk. 4. 

Uanset bygherrens eventuelle godkendelse af entreprenørens valg af underentreprenører 
er entreprenøren som bygherrens kontraktpart eneansvarlig over for bygherren i alle 
forhold vedrørende kontrakten. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at underentreprenøren har de 
nødvendige faglige kvalifikationer.  

4. ENTREPRISENS OMFANG 

Opgaven er udbudt i hovedentreprise og omfatter samtlige arbejder til fuld færdiggørelse af 
opgaven, som specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag. 

 
5. ARBEJDSPLADSEN OG ARBEJDSFORHOLD 

 

5.1. Arbejdspladsen: Ad. AP 95 bilag 4, pkt. 1. 

Arbejdspladsens beliggenhed: 

B-601, Arsuk. 

5.2. Elforsyning: Ad. AP 95 bilag 4, pkt. 1.5. 

Bygningernes bestående el-installationer er til entreprenørens rådighed for normal 
strømforsyning til lys og mindre el-forbrugende værktøj i det omfang, hvor elinstallationen 
ikke lider overlast. 
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Hvis der er behov for større el-forbrugende maskiner, eller værktøj, skal til- og afrigning af 
nødvendig midlertidig byggestrøm bekostes er den pågældende entreprenør. 

Elforbruget betales af bygherren. 

5.3. Vandforsyning: Ad. AP 95 bilag 4, pkt. 1.6. 

Bygningernes eksisterende vandinstallationer er til rådighed for entreprenøren. 

Vandforbruget betales af bygherren. 

5.4. Diverse bestemmelser og hensyn: 

5.4.1. Arbejdstider: 

Entreprenøren skal overholde den overenskomstmæssigt fastsatte arbejdstid. 

På ugens 5 første dage skal arbejdstiden falde inden for tidsrummet kl. 7:00 – 17:00. 
På lørdage, søndage og grønlandske helligedage må der ikke arbejdes, med mindre 
at der indgås aftale med Iserit A/S. 

5.1.1. Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed. 

Entreprenøren skal drage omsorg for at Arbejdstilsynets regler og vejledninger 
følges, ligesom at de til enhver tid for Grønland gældende love og bekendtgørelser 
angående arbejdsmiljø overholdes. 

6. KVALITETSSIKRING 
 
Entreprenøren er forpligtiget til at kvalitetssikre sine ydelser, og skal senest 15 arbejdsdage efter 
indgået kontrakt afleverer en udarbejdet kvalitets- og kontrolplan. 
Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den tilhørende kontrol er gennemført og 
dokumenteret. 
Entreprenørens kvalitetssikring anses for en væsentlig ydelse, og vil i manglende udførelse blive 
kapitaliseret i størrelsesorden 5% af entreprisesummen. 
 

7. TERMINER OG TIDSFRISTER 

For entreprisen fastsættes følgende tidsfrister: 

7.1. Igangsætningstermin: 

15 juni 2022 

7.2. Mellemterminer: 

Ingen 

7.3. Afleveringstermin: 

15 september 2022 
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8. DAGBØDER 

8.1. Overskridelse af igangsætningsterminen som anført i pkt. 7.1 medfører dagbøder kr. 0,-                
pr. arbejdsdag. 

8.2. Overskridelse af afleveringsterminen som anført i pkt. 7.3 medfører dagbøder kr. 1.000,-                   
pr. arbejdsdag. 

9. SPILD- OG VEJLIGHEDSDAG 

Tidsfristforlængende vejrlighedsdage forekommer kun i det omfang, hvor antallet af 
vejrlighedsdage overstiger 15 arbejdsdage i udførelsesperioden. 

De 15 spildage skal være indregnet i entreprenørens arbejdsprogram. 

10. Alternative tilbud 

Der kan afgives alternative tilbud. Et alternativt tilbud skal som minimum opfylde vilkårene som 
beskrevet i afsnit ”krav til tilbuddet”. 

Ved afgivelse af et alternativt tilbud skal udbudsprocedure og krav til tilbud som beskrevet i 
nærværende afsnit opfyldes. 

Eventuelle alternative tilbud skal ledsages af nøje beskrivelser af de punkter, på hvilket tilbuddene 
adskiller sig fra det foreskrevne. Alternative tilbud skal prisfastsættes. 

11. Forbehold 

Forbehold vil ikke blive accepteret. 

12. Tildelingskriterier ved valg af tilbud 

Ordren vil blive givet til den tilbudsgiver, som afgiver tilbud 

• med laveste pris. 

I hht. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, 
samt ændring af 26. november 2020,  kan udbyder dog forkaste et tilbud, såfremt det findes 
overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende 
kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid.  

Derfor vil der ud over prisen blive lagt vægt på, at entreprenøren kan stille det fornødne materiel og 
personale til rådighed for opgavens udførelse, således at tidsplanen kan holde. Vurdering af materiel 
og personale vil ske på baggrund af de oplysninger, som Entreprenøren afleverer på tilbudslistens Bilag 
x – skema til brug for firmaoplysninger.  

Vurderingen af om en tilbudsgiver er egnet til at løse opgaven sker med baggrund i tilbudsgivers 
oplysninger om egne forhold, og oplysningerne om tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. 

13. Meddelelse om resultat 

Tilbudsgiverne kan forvente at få meddelelse om det endelige resultat af udbuddet Ultimo maj 2022. 

14. Kontrakt 

Eventuel accept af tilbud forventes at foreligge primo juni 2022, og kontrakten og dermed opgavens 
udførelse træder i kraft den primo juni 2022.  
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BETALING 

Beløb som entreprenøren måtte være bygherren skyldig, modregnes i regnings-, rate- og 
a’contobegæringer efter almindelig sædvane.    
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