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1

Generelt

1.1

Vejledning

3

Leverandøren kan udover prisen på en basismaskine, der opfylder minimumskravene angivet i
beskrivelsen, fremkomme med forslag til ekstraudstyr/særlige komponenter, der efter leverandørens
opfattelse kan være relevante. Sådanne forslag angives i pristilbuddet, og beskrives eventuelt i
redegørelserne om teknik, arbejdsmiljø og miljø.
Den bydendes underskrift på tilbudslisten er bindende for samtlige de i tilbudslisten angivne priser og
oplysninger.
Alle priser angives ekskl. moms.

1.2

Oplysninger

Med sit tilbud skal entreprenøren afgive oplysninger om nedenstående punkter.
Identifikation af tilbudsgiver samt kontaktoplysninger i relation til udbuddet
Nedenstående person er med bindende virkning bemyndiget til at træffe beslutninger på
tilbudsgiverens vegne. Henvendelser vedrørende udbuddet, herunder om resultater af udbuddet
sendes hertil (primært via e-mail):
Navn:

__________________________

Firma:

__________________________

CVR nr.:

__________________________

Adresse:

__________________________

Telefon:

__________________________

Mail:

__________________________

Maskine
Der gives tilbud på følgende maskine:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Køb af gummiged

Teknisk beskrivelse af maskinen
Der ønskes redegjort for følgende overordnede forhold for hver maskine som leverandøren giver
tilbud på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Generel beskrivelse af maskinen.
Instrument- og udstyrsoversigt
Motoreffekt
Brydningskraft.
Vægt.
Løfteevne i ton og m3.
Løftehøjder.
Dæk.
Øvrige relevante forhold, herunder oplysninger i henhold til minimumskrav angivet i
beskrivelsen.
Beskrivelse af eventuelle forslag til ekstraudstyr/særlige komponenter.

Tekniske redegørelser er vedlagt som bilag nr. ______
Arbejdsmiljøstandard
Der ønskes redegjort for arbejdsmiljøstandarden for maskinen som leverandøren giver tilbud på.
Redegørelsen skal omfatte følgende hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Af- og påstigning samt adgangsforhold.
Førerkabine og førerstol.
Betjeningsaggregater og instrumenter.
Udsyn og belysning.
Klima og luftkvalitet.
Støj og vibrationer, herunder angivelse af støjniveau i førerkabinen.
Forhold ved daglig service og vedligeholdelse.
Eventuelle øvrige oplysninger om foranstaltninger, der sikrer et tilfredsstillende arbejdsmiljø.
Beskrivelse af eventuelle forslag til ekstraudsyr/særlige komponenter.

Arbejdsmiljøredegørelserne er vedlagt som bilag nr. ________
Miljøstandard
Der ønskes redegjort for miljøstandarden for maskinen som leverandøren giver tilbud på.
Redegørelsen skal omfatte følgende hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Udvendigt støjniveau.
Oplysninger om dieselforbrug.
Oplysninger om emissionsbegrænsninger.
Eventuelle øvrige oplysninger om foranstaltninger, der begrænser miljøgener, herunder
eventuel anvendelse af særlige materialer, der begrænser påvirkninger på miljøet i produktion,
anvendelse og slutbortskaffelse.
Beskrivelse af eventuelle forslag til ekstraudsyr/særlige komponenter.

Miljøredegørelserne er vedlagt som bilag nr. _________
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Supplerende oplysninger
Tilbuddet skal vedlægges al anden information, der af tilbudsgiveren anses for relevant i forbindelse
med det afgivne tilbud. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på de kriterier, der vil blive
anvendt ved vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud jfr. beskrivelsen afsnit 5.
Supplerende oplysninger er vedlagt som bilag nr. ________________
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1.3

Pristilbud for gummiged.

1.3.1

Prisliste
Gummiged

Post
nr.
1.

Beskrivelse

Kr. ekskl. moms

Basismaskine i henhold til minimumskrav
Eventuelt ekstraudstyr/særlige komponenter efter leverandørens forslag:

2.
3.
4.
5.
6.

Betaling for brugt gummiged L18 fra 2008

Servicekontrakt for gummiged jfr. beskrivelse
Maskintimer
0 - 5.000
5.000 - 10.000
Tilbagekøbspris for maskinen efter 5 år eller 10.000
timer (hvad der først indtræffer) under forudsætning af
god og køreklar stand.

Kr. pr. maskintime ekskl.
moms
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1.4

Underskrift

Modtaget rettelsesbrev nr.__________________________________________
Sted og dato: ____________________________________________________

Leverandør: (Stempel og underskrift) ________________________________
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