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Rettelsesblad af 07.10.2016 

 

2016/S 184-329363 Begrænset udbud  

(Håndværkerydelser opgaver mellem 300.000 og 

1.000.000 kr.) 

 
Prækvalifikationsbetingelser: 

 

Afsnit 3.5  

Formuleringen i afsnittets tredje afsnit: 

 

Nybyggeri og tilbygning – dvs. byggeri, hvor der sker en forøgelse af det bebyggede 

areal - er ikke obligatorisk omfattet af nærværende udbud, men entreprenøren 

forpligter sig til at udføre sådanne opgaver på samme vilkår, som de af udbuddet 

obligatorisk omfattede opgaver, såfremt Aarhus Kommune måtte ønske det.   

 

erstattes af følgende formulering: 

 

Nybyggeri og tilbygning er ikke obligatorisk omfattet af nærværende udbud, men 

entreprenøren forpligter sig til at udføre sådanne opgaver på samme vilkår, som de af 

udbuddet obligatorisk omfattede opgaver, såfremt Aarhus Kommune måtte ønske det. 

For så vidt angår arbejder i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kategoriseres 

ombygninger af lokaler eller bygninger til andre formål som værende nybyggeri, 

hvorfor disse opgaver ikke er omfattet af udbuddet. 

 

Mellem fjerde og femte afsnit i afsnit 3.5 tilføjes følgende formulering: 

 

Ligeledes kan aftaleforpligtelsen fraviges i nedenstående tilfælde:  
 I særlige undtagelsestilfælde kan Aarhus Kommune rekvirere arbejder hos en 

entreprenør uden for rammeaftalen, hvis Aarhus Kommune sagligt kan 

begrunde, at et arbejde mere fordelagtigt kan udbydes og/eller udføres af 
andre entreprenører. Et sådan undtagelsestilfælde kan eksempelvis begrundes 

med, at der er behov for en særlig erfaring, en særlig løsning eller et særligt 
samarbejde.  
 

 Når ingen af entreprenørerne på rammeaftalen har kapacitet til at udføre 
arbejdet.  
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Afsnit 6.3 Teknisk og/eller faglig kapacitet 

Formuleringen i afsnittets første del, første punkt, sidste sætning: 

 

Referencelisten skal minimum indeholde 3 relevante referencer. 

 

erstattes af følgende formulering: 

 

Referencelisten skal minimum indeholde 3 og maksimalt 5 relevante referencer. 

 

 

Udbudsbetingelser:  

 

Afsnit 3.5  

Formuleringen i afsnittets tredje afsnit: 

 

Nybyggeri og tilbygning – dvs. byggeri, hvor der sker en forøgelse af det bebyggede 

areal - er ikke obligatorisk omfattet af nærværende udbud, men entreprenøren 

forpligter sig til at udføre sådanne opgaver på samme vilkår, som de af udbuddet 

obligatorisk omfattede opgaver, såfremt Aarhus Kommune måtte ønske det.   

 

erstattes af følgende formulering: 

 

Nybyggeri og tilbygning er ikke obligatorisk omfattet af nærværende udbud, men 

entreprenøren forpligter sig til at udføre sådanne opgaver på samme vilkår, som de af 

udbuddet obligatorisk omfattede opgaver, såfremt Aarhus Kommune måtte ønske det. 

For så vidt angår arbejder i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kategoriseres 

ombygninger af lokaler eller bygninger til andre formål som værende nybyggeri, 

hvorfor disse opgaver ikke er omfattet af udbuddet. 

 

Formuleringen i afsnittets femte afsnit, første punkt: 

I særlige undtagelsestilfælde kan Aarhus Kommune rekvirere arbejder hos en 

entreprenør uden for rammeaftalen, hvis Aarhus Kommune sagligt kan begrunde, at 

et arbejde mere fordelagtigt kan udbydes og/eller udføres af andre entreprenører. Et 

sådan undtagelsestilfælde kan eksempelvis begrundes med, at der er behov for en 

særlig erfaring, en særlig løsning, et særligt samarbejde, et særligt behov for at 

afprøve prisen mv. Opremsningen er ikke udtømmende.   

 

erstattes af følgende formulering: 

 

I særlige undtagelsestilfælde kan Aarhus Kommune rekvirere arbejder hos en 

entreprenør uden for rammeaftalen, hvis Aarhus Kommune sagligt kan begrunde, at 

et arbejde mere fordelagtigt kan udbydes og/eller udføres af andre entreprenører. Et 

sådan undtagelsestilfælde kan eksempelvis begrundes med, at der er behov for en 

særlig erfaring, en særlig løsning eller et særligt samarbejde.  
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Afsnit 6.3 Materialer og materiel 

Formuleringen i afsnittets andet afsnit: 

 

Entreprenøren skal bruge materialer af sædvanlig god kvalitet, der passer til de 

eksisterende materialer på arbejdsstedet. Materialer, som leveres af entreprenøren, 

afregnes til dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør plus et tillæg, 

som maksimalt må udgøre 10 %. Entreprenøren skal kunne dokumentere 

indkøbsprisen senest 3 hverdage efter anmodning herom. 

 

erstattes af følgende formulering: 

 

Entreprenøren skal bruge materialer af sædvanlig god kvalitet, der passer til de 

eksisterende materialer på arbejdsstedet. Materialer, som leveres af entreprenøren, 

afregnes til underleverandørs listepris plus et tillæg, som maksimalt må udgøre 10 %. 

Entreprenøren skal kunne dokumentere underleverandørs listepris senest 3 hverdage 

efter anmodning herom. 

Prisen på det enkelte produkt kan uanset ovenstående aldrig overstige den pris, som 

fremgår af underleverandørens officielle prisliste, katalog eller lign. plus 10 %. 

 

 

 


