DjursBo – Nannas Vænge, Hornslet
RETTELSESBLAD nr. 01 – 8. jan 2016
Licitation, den 9. februar 2016, kl. 14.00.

NB!

Nærværende rettelsesblad skal underskrives og vedlægges tilbuddet

GENERELT:
- Rettelsesbladets punkter indregnes i tilbuddet.

Adgang via nedenstående og tidligere fremsendt link:

http://www.kpf.dk/download/nannas-vaenge-etape-2/

PROJEKT
Bygningsdelsbeskrivelse:
Der præciseres:
Der er i udbudsmaterialet lavet forudsætninger på opbygning af konstruktioner, som ligger til grund for de statiske
beregninger.
Totalentreprenøren kan ændre væg og tagopbygninger såfremt der indregnes omkostninger til eftervisning og
udarbejdelse af fornyede statiske beregninger, samt ændringer af myndighedsprojekt.
Tag kan for rækkehuse udføres som varmttagskonstruktion i træbaserede tagkasetter eller bjælkespær med udluftet
tagkonstruktion. Ydervægge skal udføres som tunge vægge. Bagvæg kan udføres i beton, letbeton eller tegl.

SPØRGSMÅL TIL UDBUDSPROJEKET
Spørgsmål og svar:
1.

Spørgsmål:
Vi vil gerne have slået fast, evt. via rettelsesblad, at tagkonstruktion til rækkehusboliger, skal udføres som
præfabrikerede kassetter. Blot for at alle totalentreprenører afgiver pris på ens vilkår.
Svar: Se ovenstående præcisering.

2.

Spørgsmål:
Hermed anmodes om 14 dages, eller minimum 1 uges, udsættelse af licitationstidspunktet. Vi har flere af vore gode,
faste underentreprenører, der ikke tidsmæssigt kan overholde det i udbuddet fastsatte licitationstidspunkt.
Svar: Licitationen rykkes 14 dage til d. 9.2.2016 samme adresse og tidspunkt.
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3.

Spørgsmål:
Solafskærmningen på etagebygningerne, vist på facadetegningerne, kunne vi ikke få denne beskrevet, blot så alle
byder på ens vilkår. Skal der indregnes yderligere solafskærmning på etplans bygningerne?
Svar:
Solafskærmningen udføres i galvaniseret stål. Solafskærmining skal indregnes på stuevindue på boliger på 1. sal i
etageboliger og på stuevindue på de 10 rækkehuse. Princip som vist herunder.

4.

Spørgsmål:
Sålbænke. I ”Materiale- og farveskema” tales der om skifer (grå), andet stedes beskrives der, at sålbænke beklædes
med zink? Mens der ved de vinduespartier, der beskrives med alu-rammer, (kun etagebygninger? – som vist på
facadetegninger), beskrives at alu-rammer skal udgøre sålbænke?
Venligst giv en klar beskrivelse – hvor og hvad?
Svar:
Sålbænke udføres generelt i zink. Ved alurammer på etageboliger udføres sålbænk i malet alu som rammer.

5.

Spørgsmål:
Omfang af vægfliser i bad – er det kun i bruseniche fra gulv til loft eller?
Svar:
Vægfliser udføres i kun i bruseniche på vægge og murvinger – fra gulv til loft, samt på top af murvinger.

, den

2016

Entreprenørens underskrift og stempel
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