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HOVEDORIENTERING. 

 

1.1 OPGAVENS OMFANG: 

Arbejdet består i ombygning af toiletter i Hyllested Forsamlingshus. Desuden 

lægges ny flisebelægning til niveaufri adgang på forplads. 

 

Generelt udføres nedbrydning og malerarbejde af bygherre. 

 

Hyllested Forsamlingshus er beliggende i Hyllested:  

Hyllested Bygade 8, Hyllested, 8400 Ebeltoft. 

 

Hovedentreprenør skal gøre sig bekendt med forholdene på pladsen inden afgi-

velse af tilbud. 

 

 

Tilbud skal indeholde: 

 Ny flisebelægning på forplads. 

 Ombygning af toiletområdet inkl. nyt terrændæk. 

 Ny hoveddør. 

 Alle efterreparationer på tilstødende bygningsdele. Generelt medregnes 

efterreparation til samme overflade som eksisterende overflader. 

 

1.2 BYGHERRE: 

Hyllested Forsamlingshus  

 

Kontaktperson:  

Albert Nielsen Tlf: 8633 6165 (efter kl. 16.00)  

 Mo: 2075 1506 

 Mail: albert-nielsen@hotmail.com 

 

Søren Larsen  Mo: 4044 1769  

 Mail:sor.la@live.dk 

 

1.3 RÅDGIVNING: 

Arkitektfirma Vintov har udarbejdet materiale for indhentning af tilbud. Der skal 

ikke søges byggetilladelse; anvendelse og arealer er uændrede. 

 

Medsendte tegninger iht. tegningsliste er grundlag for indhentning af tilbud. Ho-

vedentreprenør skal være opmærksom på, at projektet ikke er detail-projekteret; 

hvorfor alle entreprenører projekterer egne arbejder og aftaler endelig udførelse 

med bygherre forud for byggestart. 
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Entreprenøren opfordres til at gøre sig bekendt med forholdene på pladsen inden 

afgivelse af tilbud.  

Ekstraarbejde, som følge af manglende kendskab til eksisterende forhold på 

pladsen vil ikke blive accepteret. 

 

Rådgiver: 

Arkitektfirma Vintov,  

Hulgaden 22,  

8400 Ebeltoft. Tlf.: 8633 6337 

 

Kontaktperson: Mo: 4011 6797 

Arkitekt Ken Vintov Mail: arkitektfirma@vintov.dk 

 

1.4 KONTRAKT: 

Kontrakt forventes indgået i november 2015.  

Kontrakt forudsætter endelig finansiering, som først vil være på plads i løbet af 

efteråret. Indhentet tilbud danner grundlag for endeligt byggebudget. 

 

1.5 TIDSRAMME: 

Arbejdet planlægges sådan at bygherre nedbryder og der er klar til entreprenør 

til udførelse fra medio december 2015 – januar 2016. 

 

Endelig arbejdstidsplan for byggeperioden skal udarbejdes af Hovedentreprenør 

og godkendes af Bygherre i forbindelse med indgåelse af kontrakt.  

 

1.6 UDBUDSFORM 

Tilbud indhentes som Hovedentreprise i indbudt licitation som underhåndsbud. 

Hovedentreprenøren skal medregne følgende underarbejder:  

 TØMRER – snedker -arbejdet  

 MURER -arbejdet inkl. beton og anlæg 

 VVS - arbejdet 

 EL - arbejdet 

 

Nedbrydningsarbejdet og Malerarbejdet udføres af bygherre. 

 

Bygherre forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud.  
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