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UDBUDSSKRIVELSE (US) 
 
Hermed udbydes opførelse af Illorput 2100 i Sarfannguit som beskrevet i udbudsmaterialet 
nedenfor. 
 
Arbejdet udbydes i offentlig licitation som hovedentreprise og vil blive tildelt efter kriteriet 
den laveste pris:  
 

Entreprise: ” Illorput 2100 - Sarfannguit” 
 
For licitationen er gældende de af Bygge- og Anlægsstyrelsen udarbejdede "Fælles 
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland": AP 95 
af den 28. september 1995. 
 
Det for entrepriserne særligt udarbejdede udbudsmateriale er specificeret i 
nedenstående fortegnelse. 
 
De bydende skal, til brug for udsendelse af evt. rettelsesblade og tillæg, rette 
henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Guutaap aqq. 5, 
Postboks 1014, 3911 Sisimiut, med nødvendige kontaktoplysninger. Der vil blive givet skriftlig 
besked om rettelser og tillæg, som fremsendes til de bydende entreprenører. 
 
Såfremt tilbud afleveres inden licitation skal det ske, hos Området for Teknik og Miljø 
Guutaap Aqq. 5, 3911 Sisimiut. Hvis tilbuddet fremsendes pr. post, skal det adresseres til: 

 
Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø 

Postboks 1014 • 3911 Sisimiut 
Tilbud indgives i lukket kuvert med firmanavn og mærket: 

 
Licitation: "Illorput 2100 - Sarfannguit” 

 
Tilbud som fremsendes pr. fax eller elektronisk direkte til Området for Teknik og Miljø vil ikke 
komme i betragtning til licitationen, da tilbuddet ikke er fremsendt i lukket kuvert. Qeqqata 
Kommunia kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til 
licitationen. 

Licitation afholdes: fredag, den 4. marts 2016 kl. 13:00 
 
I Området for Teknik og Miljø’s mødelokale Guutaap Aqq. 5, Sisimiut i overværelse af de 
bydende, som måtte ønske at være til stede. Tekniske spørgsmål rettes skriftlig til: 
 

Qeqqata Kommunia 
Makkorsip Aqq. 2 · 3911 Sisimiut 
Dir: (+299) 86 73 19  
mibd@qeqqata.gl 
 

Hvorefter der vil blive rundsendt besvarelse til samtlige bydende. Af hensyn til afgørelse og 
distribuering af svarene skal spørgsmål forelægges senest onsdag den 26. februar 2016 
kl.12.00. Der vil efter nærmere aftale og efter ønske afholdes en besigtigelse af materialer, 
skriv til ovenstående mail. Udbudsmateriale består af: US, SB, Tilbudsblad, Byggevejledning 
inkl. tillæg og tegningsmateriale, Arealtildeling samt oversigtstegning   


