Offentlig licitation
Bygherre: Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted
Projekt: Udvidelse af ridehal samt opførelse af møddingshal, beliggende Løvlundvej 4, 7190 Billund
Billund Kommune, udbyder ovennævnte projekt i offentlig licitation i hovedentreprise.
Udbud:
Arbejdet udbydes i hovedentreprise i henhold til AB18, og til fast tid og pris.
Projektet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, drift- og vedligehold, 5-års entreprise- og
leverandørsansvar samt lov om gæld til det offentlige.
Projektets gennemførelse er afhængig af bygherrens godkendelse af licitationsresultatet samt
myndighedernes godkendelse af projektet.
Omfang:
Byggesagen omfatter -i hovedtræk- følgende:
•

Opførelse af ny møddingshal

•

Nedbrydningsarbejder (gammel halmlade og møddingsplads)

•

Forlængelse af ridehal 2, inkl. inventar

•

Tagarbejder ifm. lysindfald forbedringer

•

Kloak og afvandingsarbejder

•

Etablering af P-plads samt befæstede arealer

•

Byggepladsarbejder

•

Aflevering af kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesdokumentation, skal afleveres
via Ibinder

Tidsplan:
Udbudsperiode: onsdag uge 24 – torsdag uge 27, 2019
Licitation: torsdag den 4. juli 2019, som digitalt opload via Ibinder.
Byggestart: forventeligt med opstartsmøde den 12. august 2019
Aflevering: forventeligt ultimo oktober 2019
Udbudsmaterialet:
Udbudsmaterialet kan downloades via Ibinder fra onsdag 12. juni 2019

For at få adgang til udbudsmaterialet via Ibinder kan følgende Link anvendes:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aoettbcfmz
Eller der kan rettes henvendelse til Billund Kommune. Dette skal gøres ved fremsendelse af anmodning
herom på følgende mailadresse: JHB@BILLUND.dk
Anmodningen skal ske senest onsdag den 26. juni 2019, og skal ledsages af virksomhedens navn, adresse,
mailadr., telefonnummer og kontaktperson.
Adgangen til udbudsmaterialet på Ibinder vil blive fremsendt på den mailadresse der oplyses.
Der gøres opmærksom på at al korrespondance, herunder entreprenørens opload af tilbud foregår via
digitale mapper på IBinder
Licitation:
Licitation: torsdag den 4. juli 2019, kl. 12.00 som digitalt opload via Ibinder.
Tid og sted for licitation, besigtigelse m.v. vil i øvrigt også fremgå af udbudsbrevet.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
På bygherrens vegne: Billund Kommune, Kommunale Ejendomme Jesper Bondesen jhb@billund.dk

