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Revideret, den

Byggemodning af Mørupvej etape 2
Rettelsesblad 3

På vegne af Herning Kommune fremsendes hermed rettelsesblad nr. 3 vedr. ovennævnte entreprise.

Ved afgivelse af tilbud anføres på tilbudslistens side 1, at rettelsesblad nr. 1, 2 og 3 er modtaget og indarbejdet i tilbuddet.

Spørgsmål vedr. entreprisen
Der er forud for fremsendelse af nærværende rettelsesblad indkommet følgende spørgsmål fra de bydende vedr. entreprisen.
Svar fremgår med kursiv umiddelbart efter spørgsmålet.
A) Fastholdes man kravene til indvendige mål på rør til gravitation?
Ja, krav til indvendige mål på rør til gravitation fastholdes.
B) Tegningsnummer C4_DE_0_1_101 og 391 til sidst kloakplan og regnvandsbassin, jeg synes ikke
disse tegninger er med?
De omtalte tegninger tilhører projektmaterialet for etape 1 og er ikke en del af udbudsmaterialer
for Byggemodning af Mørupvej etape 2.
Tegningsmaterialet der indgår i udbudsmaterialet for Byggemodning af Mørupvej etape 2 er angivet i kolonnen ”Etape 2 – Udbudsmateriale” i tegningslisten.
C) 03.02.01
Nedløbsbrønde Står som inkl. i TBL - Men står som BH-leverance i SAB? Side 22-23
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03.02.02
DN600 Nedløbsbrønde Står som inkl. i TBL - Men står som BH-leverance i SAB? Side 22-23
03.02.04
DN315 Trugbrønde Står som inkl. i TBL - Men står som BH-leverance i SAB? Side 22-23
Hvad er BH-leverance og hvad er entreprenør leverance?
Bygherreleverance omfatter Ø600 karm og Ø600 dæksel rund med flydende karm til hovedbrønde i belagte arealer samt riste & karme til nye og eksisterende rendestenbrønde (plast og
beton). Al øvrigt brøndgods er entreprenørleverance, herunder også kuppelriste til Ø315 og Ø600
brønde.
Dette er præciseret i SAB 4.3.1. Generelt og i TBL.
D) 07.02.01 Ønsker bygherren, at asfaltarbejdet skal udføres efter AAB varmblandet asfalt februar
2012, suppleret med materialekrav februar 2020?
Ja, asfaltarbejdet skal udføres efter AAB varmblandet asfalt februar 2012, suppleret med materialekrav februar 2020. Dette indarbejdes i SAB.

1 af 3

E) 07.02.02 Der er til stierne foreskrevet 110 kg/m² GAB I og 50 kg/m² PA. Ifølge tilbudslisten skal
der anvendes GAB 0 og AB. Er det tilbudslisten, som er gældende?
Belægningen på stier skal være GAB 1, som ændres til 135 kg/m². AB er uændret 50 kg/m².
SAB og TBL tilrettes tilsvarende.

F) 07.02.04 og 07.02.07.01 Det er anført, at omfanget af kontrolkrav og specifikationer på stier følger entreprisestørrelse II, mens kontrolkravene på vej er entreprisestørrelse I. Er det ikke omvendt, så der gælder kontrolkrav entreprisestørrelse II på vej og entreprisestørrelse I på stier?
Ja, det skal være omvendt sådan at GAB og AB på stier kontrollere iht. entreprisestørrelse I og
GAB, ABB og SMA på vej kontrolleres iht. entreprisestørrelse II. SAB tilrettes tilsvarende.

G) 07.02.05 Det er beskrevet, at der skal anvendes polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN
14023. Ønsker bygherren polymermodificeret bitumen i al asfalt, eller accepteres standard bitumen i alle asfaltprodukter?
ABB og slidlagsmaterialet skal være med polymodifeceret bitumen. I GAB belægninger accepteres
standart vejbitumen.
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H) Vil bygherren acceptere in-situ modificering i slidlaget.
In-situ modificeret bitumen accepters i slidlaget.

I)

07.02.07.02 Det er angivet, at kontrolresultat for 2 på hinanden følgende prøvninger på K&R
skal sammenlignes med tolerancekravene til bitumenhårdhed. Der er ikke angivet tolerancer for
bitumenhårdhed i udbudsmaterialet og materialekrav 2020 indeholder heller ikke krav. Hvad menes?
Tolerancekrav udgår.

J)

Evt. gener ved krydsning af kabler og ledninger, hvor skal det prissættes og hvad skal der være
indeholdt?
Alle omkostninger til gener så som kontakt til ledningsejer og efterlevelse af ledningsejeres instrukser mv. ved krydsning af kendte kabler og ledninger skal være indeholdt i enhedspriserne.
Der henvises særligt til SAB Arbejdsplads kap. 2.5. Ledninger, tegningsmaterialet samt Ledningsejerregisteret.
Reetablering af krydsende dræn afregnes separat iht. TBL post 08.02.11 og 08.02.12.

K) TBL pos. 05.01.01. levering af BL I. Kan dette laves om til kvalitet II?
Materialer til bundsikring i vej der leveres af entreprenør skal være BL 1 iht. SAB Råjord og SAB
Jordarbejde. For materialer til bundsikring i sti der leveres af entreprenør accepteres BL II.
L) I SAB´en beskriver I kun krav til BSG I. Skal BSGII leveres i henhold til AAB?
Krav til BL II er i henhold AAB.
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Ændringer til udbudsmaterialet

TILBUDSLISTE (TBL)
Tilbudslisten er blevet revideret så den gældende version er revision A.
Tilføjelser og ændringer mellem versionerne vil være anvist med gul baggrundsfarve.
Vedlagt er også en ny tilbudsliste i excel-format hvor tilføjelser og ændringer mellem versionerne vil
være anvist med gul baggrundsfarve.

BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER AB 18 OG SÆRLIGE BETINGELSER (SB)
Tilføjelser og ændringer mellem versionerne vil være anvist med gul baggrundsfarve.

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) OG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)
Tilføjelser og ændringer mellem versionerne vil være anvist med gul baggrundsfarve.

TEGNINGSMATERIALE
Ændringer i tegningsmaterialet vil fremgå af tegningsliste 3.00 L af 30.03.2020.

Spørgefrist:
Sidste frist for spørgsmål er overskredet.

Licitation
Tidspunkt, metode mv. for licitation er uændret iht. BUT Rev A.
Grundet aflevering af tilbud per mail opfordres de bydende forsat til at bede om kvittering for modtagelse ved fremsendelse af mail med tilbud.
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Med venlig hilsen
AFRY
Mathias Mogensen Brosbøl

Kopi tilsendt: Jesper Enggård Jensen, Herning Kommune
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