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Vintertjeneste i Qaanaaq

Tilbudsliste (TBL)

Undertegnede tilbyder at udføre vintertjeneste i Qaanaaq på det i Udbudsmaterialet
af 2015 angivne grundlag med de nedenfor anførte oplysninger og for en betaling
gældende for entreprisen, som følger:

TILBUDSGIVER:
Firma:_________________________________________
Adresse:________________________________________
Telefon nr.:______________________________________
Kontaktperson:___________________________________
E-mail:_________________________________________
CVR.nr.:________________________________________

Antal entrepriser
Undertegnede tilbudsgiver onsker kun ______ entrepriser overdraget.
Ved samlet overdragelse af flere entrepriser tilbydes følgende reduktion:

den
(sted)

(dato)

(underskrift)

(firma)
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TILBUDSLISTE ENTREPRISE vejklasse A og B og Grusning
Post

Ydelsens art

Enhed

1

Beredskabs honorar

sum

Antal

Pris pr. enhed

Sum

Sæson 2016 =
Sæson 2017 =
Sæson 2018 =

2

Timepris

time

pr.uge

3

Grus

M3

50

Sæson 2016 =

50

Sæson 2017 =

50

Sæson 2018=

Post 1 Beredskabshonorar
Beredskabshonoraret er sæson betaling for, at entreprenøren er til rådighed for vintertjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel.

Entreprenøren iværksætter af egen drift snerydning, når snefald eller fygning er
til hinder for normal færdsel. Vejene i klasse A skal altid være passable for udrykningskøretøjer.
Der afregnes månedsvis bagud, med 1/7 af årets tilbudssum.
Post 2 Timepris
Timeprisen afregnes fra arbejdet påbegyndes, og dette er meddelt vintervagten, til
arbejdet, efter aftale med vintervagten afsluttes.
Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Ved udkald afregnes mindst for to timer.
Timeantal pr. uge er bedste skøn og kan variere og kan prioriteres efter behov.

Post 3 Indhentning af Grus
Gruset hentes fra Kommunens anviste plads,der er 4 depoter i byen,som skal opretholdes,så der er grus i depoterne til vinterens forløb.
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OPLYSNINGSSKEMA
for snerydningsmateriel og chauffører.
Snerydningsmateriel og chauffører tilbydes til en af følgende entrepriser
___________________________
Registreringsnummer_____________________
Fabrikat _____________________
Motortype EURO _____ Årgang ________
Totalvagt i kg ________ Nyttelast i kg ________
Containerlad (ja/nej) ________
Hydraulik ydelse:
1/min ved 60 km/t _____ l/min kontinuerligt ____
max. l/min (max. Motor omdr.) ____ olieflow bar _____
Chauffør oplysninger.
Navn ______________________
Erfaring med vintertjeneste: sneplov År ______

Vinter kursus, årstal _____ snerydning årstal _____ lagespredning årstal
_____
__________________________________________________________
Navn ______________________
Erfaring med vintertjeneste: sneplov År ______

Vinter kursus, årstal _____ snerydning årstal _____ lagespredning årstal
___
Den_____________

______________________________
(Underskrift)
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