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TILBUDSLISTE á 26/8 2015 

SIDE 1  

TILBUD HOVEDENTREPRENØR: 
 

 

Entreprise: Hovedentreprise  

 

Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i 

henhold til det udleverede materiale samt eventuelle rettelsesblade - nr. ___ til nedenstående 

pris. 

 

1. A_Murer-arbejde inkl beton, kloak, mm.  Kr.……………… 

2. B_Tømrer- og Snedkerarbejde mm.  Kr.……………… 

3. C_VVS-arbejdet    Kr.……………… 

4. D_El-arbejdet    Kr.……………… 

5. Evt. øvrige arbejder; (Arten angives)   Kr.……………… 

 

I alt ekskl. moms    Kr……………… 

 

+ 25% moms     Kr:____________ 

 

I alt inkl. moms    Kr_____________ 

 

Skriver kroner…………………………………………………………………………………… 

 

Vedhæftede bilag:  

Bilag A til og med Bilag D skal være helt udfyldte, idet bygherren i modsat fald forbeholder 

sig ret til at betragte tilbuddet som ikke konditionsmæssigt i henhold til AB 92. 

 

Eventuelle forbehold skal være anført her og vedhæftet tilbuddet for at være gyldige. 

Forbehold:……………………………………………………………………………………… 

 

Dato:      ………………………………………………… 

Navn:      ………………………………………………… 

Adresse:      ………………………………………………… Tlf……………………… 

Bankforbindelse:………………………………………………… 

 

 

 

___________________________________ 

Firmastempel, dato og underskrift. 

 

NB: Modtagne rettelsesblade skal påskrives.  



Byggesag: Handicap – tilgængelighed og toilet. 

Bygherre: Hyllested Forsamlingshus. 

2 

 

Tilbudsliste BILAG A;  

DELPRISER vedr. A_murer-arbejder mm: 

Der skal afgives følgende delpriser, som skal være indeholdt i tilbuddet ekskl. moms.  

Generelt skal arbejdet indeholde alle nødvendige ydelser for fuldt færdigt projekt. 

 

A Sammentælling af delpriser excl. moms vedr.: A 

A.1 Opbygning og belægningssten, skråning,  kr.  

A.2 Terrændæk    kr.  

A.3 Til og op-muringer, skillevæg, vandskur. mm kr.  

A.4 Gulvklinker, sokkelklinke   kr.  

A.5 Kloakarbejde     kr.  

A.6 Dørhul     kr.  

A.7 Efterreparation og evt. øvrige arbejder   kr. 

I alt  (overføres til SIDE 1_Tilbud Hovedentreprise) kr.   

 

A.1 Inkl. betonfliser, 6 cm hhv 8 cm, fald væk fra bygning. Ved indgange lægges 

skraberist, som ”Elefantrist” på forsænket fliseareal, og sådan at overkant ved 

indgange udføres niveaufri. Der skal være niveaufri adgang til flisearealet fra 

gruspladsen; endelig kote aftales med bygherre. Der lægges kantningssten i 

beton mod muld og mod skråning. Fugtsikring af sokkel mod ny belægning. Der 

skal medregnes udluftning i sokkel to steder. Inkl. opbygning til 

personbelastning hhv kørsel med kassevogn. (Se situationsplan) 

 

A.2 Opbygning af nyt terrændæk i toilet-område og forrum. (Eksisterende terrændæk 

opbrydes og fjernes af bygherre.) 

Terrændæk:   Klinker. 100 mm beton med rionet. 15 mm kantisolering. 

Terrændækfolie. 275 mm Jackon gulvplade EPS G80.  

Min. 150 mm komprimeret sand. Krav til u-værdi: 0,12 W/m
2
 K. 

 

A.3 Tilmuring af vindueshul, dørhul mm. Se plantegninger. Opmuring af letblokke 

til ny skillevæg til kabiner. Der opmures til loft. Det forudsættes, at der kan 

mures direkte på nyt betondæk uden ny indvendig sokkel.  

Der skal medregnes vandskuring, samt reparation af eksisterende vægge med 

vandskuring, hvor bygherre har nedtaget eksisterende vægfliser.  

 

A.4 Gulvklinker udlægges inkl. fugning og inkl. sokkel-klinke. Klinker medregnes 

til kr. 300,- pr. m
2
.  Fabr. og type angives: (lys grå)________________________ 

 

A.5 Der udføres ny kloak til ombyggede toiletter og håndvaske. Der lægges ny 

kloakføring til eksisterende samlebrønd. Kloaktegning skal udføres og afleveres 

til bygherre. 

 

A.6 1 stk. nyt dørhul inkl. overligger. 

 

A.7 Inkl. efterreparation efter EL og VVS ved nye føringer i eksisterende vægge. 

Evt. øvrige arbejder, der er medregnet angives her:______________________ 

 

____________________________________________________ 

Firmastempel, dato og underskrift  
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Tilbudsliste Bilag B:  
Delpriser vedr. B_tømrer- og snedkerarbejder mm.: 

Der skal afgives følgende delpriser, som skal være indeholdt i tilbuddet ekskl. moms.  

Generelt skal arbejdet indeholde alle nødvendige ydelser for fuldt færdigt projekt. 

 

B Sammentælling af delpriser excl. moms vedr.: B: 

B.1 Toiletdøre og skydedør   kr. 

B.2 Facadedør    kr. 

B.3 Lofter    kr. 

B.4 Efterreparation og evt. øvrige arbejder   kr. 

 

I alt  (overføres til SIDE 1_Tilbud Hovedentreprise) kr.   

 

B.1 Toiletdøre inkl. toiletbesætning. Til handicap-toilet skal besætning være med 

handicapvrider og fri åbning min. 0,77 m.  

Desuden dobbelt-skydedør mellem forrum. Skydedøre er udenpåliggende. 

Karme leveres færdigmalet fra fabrik med overmål 1 cm i forhold til 

vægtykkelser. Der fuges mellem karm og færdig væg.  Valgfri farve iht. 

standarder.  

Fabrikat og type angives:___________________________ 

 

B.2 Facadedør, glat pladedør, isoleret. Valgfri farve iht. standarder. 

Fabrikat og type angives:___________________________ 

 

B.3 Der opsættes ny kryds-forskalling og gipslofter. (Filt og maling er 

bygherreleverance) Der fuges mod tilstødende vægge.  

 

B.4. Evt. øvrige arbejder, der er medregnet angives her:____________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Firmastempel, dato og underskrift 
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Tilbudsliste Bilag C;  
Delpriser vedr. C_VVS -arbejder: 

Der skal afgives følgende delpriser, som skal være indeholdt i tilbuddet ekskl. moms.  

Generelt skal arbejdet indeholde alle nødvendige ydelser for fuldt færdigt projekt. 

 

C Sammentælling af delpriser excl. moms vedr.: C: 

C.1 Varmeinstallationer   kr.  

C.2 Vandinstallationer   kr.  

C.3 Sanitet og armaturer   kr.  

C.4 Øvrige arbejder. (Art angives)  kr. 

   

 

I alt  (overføres til SIDE 1_Tilbud Hovedentreprise) kr.   

 

C.1 Varmeinstallationer; Der udføres føring til radiatorer, som angivet på 

plantegning. Alle føringer afsluttes og afproppes i vægge. Føringer samles ved 

blandesløjfe i depot-rum. (Radiatorer opsættes ikke, idet der ikke er vandbåret 

system i huset endnu.) Dimensioneres af entreprenør. 

 

C.2 Der udføres nye installationer. Der tilsluttes til eksisterende vandføring.  

 

C.3 Liste med fabrikat og type for medregnet sanitet og armaturer bedes vedlagt 

tilbud: 

 Hcp toilet: 

Handicaptoiletstol, højde 48 cm, (armstøtter leveres af bygherre), håndvask, 

dybde 600 mm til forkant. Armatur, handicap-egnet. Spejl. Sæbedispenser, 

håndklædekrog.  

 

Øvrige 3 toiletrum: 

Toilet; gulvmodel med skjult vandlås, rengøringsvenligt; håndvask, armatur, 

håndklædekrog, spejl. 

 

Depotrum: 

Udslagsvask/rengøringsvask; stål. Armatur med svingtud. 

  

C.4 Der skal medregnes afpropning af føringer til eksisterende toiletrum som 

nedbrydes.  

Evt. øvrige arbejder, der er medregnet angives her:_____________________ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firmastempel, dato og underskrift  
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Tilbudsliste Bilag D; 

 

Delpriser vedr. D_EL-arbejder: 

Der skal afgives følgende delpriser, som skal være indeholdt i tilbuddet ekskl. moms.  

Generelt skal arbejdet indeholde alle nødvendige ydelser for fuldt færdigt projekt. 

 

D Sammentælling af delpriser excl. moms vedr.: D: 

D.1 Lampesteder, lamper, stikkontakter mm.  kr. 

D.2 El-radiatorer    kr. 

D.3 Øvrige arbejder. (Art angives)  kr.  

 

I alt  (overføres til SIDE 1_Tilbud Hovedentreprise) kr.   

 

D.1 Der leveres og monteres lampesteder og udtag i vægge over spejl; 5 steder. 

 

 Desuden loftudtag og loftslamper inkl. bevægelsesføler; i forrummene skal der 

være fast tænding. 

Ét udtag med lampe i hvert toiletrum og det lille forrum, 2 steder i 

vindfang/garderobe. 

Der udføres ny stikkontakt udendørs ved siden af hoveddøren. 

Der udføres stikkontakt ved dør i garderobe. 

 

Liste med fabrikat og type af medregnede lamper bedes medsendt tilbuddet. 

  

D.2 Der opsættes el-radiatorer, som angivet på plantegning. Inkl. føringer til disse. 

Dimensionering af varmeanlæg udføres af entreprenør. 

 

(Vandbåret anlæg forberedes samtidigt af VVS, men tilsluttes ikke.) 

 

D.3 Strøm afbrydes for BYGH i forbindelse med nedbrydningsarbejde.  

Evt. øvrige arbejder, der er medregnet angives her:_____________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Firmastempel, dato og underskrift  

 
 


