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Fordeling: Bydende entreprenører

Nærværende rettelsesblad skal ses som tilføjelse til det samlede udbudsmateriale dateret 2016.10.27 og antager således samme status som det øvrige materiale.
Tilhørende rettelsesbladet er følgende dokumenter revideret:
Udbudstidsplan, rev 1
Byggesagsbeskrivelsen, rev 1
Udbudstidsplanen:
Udbudstidsplanen er tilrettet efter nyeste færdiggørelses tidsplaner fra DNU.
Byggesagsbeskrivelsen:
Afsnit 3:
Ad § 25, stk. 2
I stedet for:
Forsinkelser i forhold til arbejdsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen som sådan medfører, at entreprenøren
må betale en dagbod, som for de første 5 arbejdsdage udgør 0,05 % pr. dag af
entreprisesummen inkl. moms, dog mindst 1.000 kr. pr. arbejdsdag og derefter
0,1 % pr. dag, dog mindst 2.000 kr. pr. arbejdsdag. Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring.
Læses:
Forsinkelser i forhold til arbejdsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen som sådan medfører, at entreprenøren
må betale en dagbod, som for de første 5 arbejdsdage udgør 0,1 % pr. dag af
entreprisesummen inkl. moms, dog mindst 5.000 kr. pr. arbejdsdag og derefter
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0,2 % pr. dag, dog mindst 10.000 kr. pr. arbejdsdag. Opgørelsen af de efter
arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring.
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Spørgsmål 1:
Skal der regnes med, at lofterne er åbne eller lukkede, når der skal udføres installation.
Svar:
Ja, der skal regnes med, at alle lofter er lukkede, og derfor skal der regnes med
nedtagning og genopsætning af alle loftplader.
Spørgsmål 2:
I arbejdsbeskrivelsen 3.9 Kontrol -> 3.9.1 Generelt ->Punkt 9 er der beskrevet
termograferingen af tavle. Skal dette udføres?
Svar:
Nej, dette punkt er ikke relevant for entreprisen, da der kun er tale om montering af gruppekabel i etagetavlen.
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