Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002

TILBUDSLISTE
B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget
Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til
udbudsmaterialet.
Hovedentreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anstilling
Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 1, 20 – Varme
Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 3, 21. – Ventilation
Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 4, 23. – Teknisk isolering
Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 6, 26. – Elinstallationer
Overført fra fordelingsliste "E1"

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
________________________________

Tilbudssum i alt, overføres til Tilbudsliste "Hovedentreprise"

kr.
=================================

Skriver kroner: ___________________________________________________________________
I tilbuddet indgår de på fordelingslisterne specificerede ydelser.
Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbuddet.
________________________________________________________________________________
Rettelsesblad nr. ___ modtaget

ja

□

nej

□

(feltet skal afkrydses)

Forbehold: Evt. forbehold, herunder forbehold fra Laug, mesterforening og lignende anføres her:
________________________________________________________________________________
Undertegnede hovedentreprenør tilbyder ovennævnte og bekræfter samtidigt, at der ikke i
forhold til øvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste.

_____________________________
Dato

_____________________________________
Firma

_____________________________________
Underskrift

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 1

Fagentreprise:

20. – Varme

Vedrørende:

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

110

Demontering af eksisterende varmeinstallationer i ventilationsrummet.

Fast

Pris

Levering af glykolsystem til forsyning af forog eftervarmeflade inkl. varmeveksler,
sikkerhedsventiler, ekspansionsbeholder,
pumper, motorventil for varmeveksler og
motorventiler for varmeflader,
afspærringsventiler, reguleringsventiler,
følere, termometre m.v. samt påfyldning af
glykol.

Fast

Pris

Opstart, indregulering, udluftning, test og idriftsætning af varmeanlægget.

Fast

Pris

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger samt instruktion af varmemesteren
i driften af de nye anlæg

Fast

Pris

111

112

113

I alt at overføre til tilbudsliste 1, pkt. 2

Pris pr.
enhed

Pris i alt

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 2

Fagentreprise:

21. – Ventilation

Vedrørende:

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

120

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
ventilationsaggregat, kanaler, spjæld, friskluftindtag og afkast mv.

Fast

Pris

Demontering af eksisterende motorspjæld i
kanalsystemet.

Fast

Pris

Levering og montering af et nyt ventilationsaggregat inkl. motorspjæld, forvarmeflade,
trykfølere samt motorventiler (ventilerne
monteres under VVS-entreprisen).

Fast

Pris

Levering samt montering af nye kanaler i ventilationsrummet, reguleringsspjæld, motorspjæld, lyddæmpere, rensestykker, friskluftindtag og afkast, taggennemføringer mm.
samt tilslutning til eksisterende kanaler/anlæg
i tagrummet.

Fast

Pris

Levering af enkelte nye kanaler i tagrummet i
henhold til tegninger samt omlægning af enkelte eksisterende kanaler i tagrummet.

Fast

Pris

Levering og montering af nye VAV-spjæld inkl.
rumstyringsautomatik (CO₂ og temperaturtransmitter).

Fast

Pris

Levering og montering af nye reguleringsspjæld samt lyddæmpere i henhold til
tegninger.

Fast

Pris

Levering og montering af en ny indblæsningskanal i fællesrum inkl. riste. Kanalerne og riste
leveres hvidlakerede.

Fast

Pris

Nødvendig hultagning samt lukning af samtlige gennemføringer for lyd og brand, samt af
ubenyttede huller efter demonterede kanaler.

Fast

Pris

121

122

123

124

125

126

127

128

Overføres til næste side

Pris pr.
enhed

Pris i alt

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 3

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

Opstart, indregulering, test og idriftsætning af
ventilationsanlæggene.

Fast

Pris

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

Fast

Pris

Overført fra forrige side
129

I alt at overføre til tilbudsliste 1, pkt. 3

Pris pr.
enhed

Pris i alt

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 4

Fagentreprise:

23. – Isolering af tekniske installationer

Vedrørende:

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

150

Demontering af eksisterende isolering i berørte områder.

Fast

Pris

151

Isolering af nye samt berørte varmerør.

Fast

Pris

152

Varme- og brandisolering af nye- og delvis eksisterende ventilationskanaler i tagrummet og
ventilationsrum.

Fast

Pris

Mærkning af samtlige nye rør og ventilationskanaler.

Fast

Pris

153

I alt at overføre til tilbudsliste 1, pkt. 4

Pris pr.
enhed

Pris i alt

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 5

Fagentreprise:

26. – Elinstallationer

Vedrørende:

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

160

Demontering og bortskaffelse af samtlige
kabler og ledninger mellem styretavler og
ventilationsanlæg, inkl. alle ventiler, spjæld,
følere mm.

Fast

Pris

Etablering af installation, montering og
fortrådning af automatikkomponenter på
ventilationsanlæg, blandesløjfer, varmeflader,
ventilationsspjæld, CO₂/temperaturfølere,
trykfølere m.m., inkl. kabler, ledninger, m.m.
jf. ventilationsdiagram.

Fast

Pris

Tilslutning af aggregat til eksisterende
forsyning i ventilationsrummet.

Fast

Pris

Fast

Pris

Nødvendige lydtætninger og
brandtætninger af egne installationer.

Fast

Pris

Potentialudligning af kabelbakker,
ventilationskanaler, varmerør mm. og
anlæg.

Fast

Pris

Udarbejdelse af D&V materiale

Fast

Pris

161

162

163

164

165

166

Levering og montering af ny installation for
3 stk. pumper (P1, P2.1 og P2.2) i
ventilationsrum. Forsynes fra eksisterende
tavle, komplet inkl. kabler,
sikkerhedsafbryder, supplerende
føringsveje m.m. samt gruppeafbryder i
tavlen.

I alt at overføre til tilbudsliste 1, pkt. 5

Pris pr.
enhed

Pris i alt

Bygherre:
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia – Uumannaq

Dato: 03.09.2018
Dok.nr. V(59)002
Fordelingsliste nr. 1, side 6

For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med:
Hovedentreprise:

1. – VVS, ventilations- og el arbejder

Vedrørende:

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq. Renovering og ombygning af
ventilationsanlægget

Pos.

Arbejdets betegnelse

Enhed

Antal

E1

Timerater
Faglært

Timer

50

Ufaglært medhjælp

Timer

50

Lærling

Timer

50

I alt at overføre til tilbudsliste 1, pkt. 6

Pris pr.
enhed

Pris i alt

