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Rettelsesblad er et samlet rettelsesblad for de forskellige tagmaterialer.

NB !

Nærværende rettelsesblad skal underskrives og vedlægges tilbuddet.

Generelt :

Tidsplan :

Spørgsmål :

Opstart ligger i midt i sommerferien, er dette nøje gennemtænkt ?
Hvis man rykker opstart 2 uger frem vil det gøre arbejdet noget nemmere, både ang. mandskab,
stillads og materialer. Er dette en mulighed?

Svar :

Ja- og vi har tænkt over tingene.
Der er i materialet lagt op til at entreprenøren skal komme med oplæg til en tidsplan indenfor den
opstillede tidsperiode.
Det er derfor op til hver enkelt entreprenør hvilken tidsperiode han skal bruge til hver adresse.
I den opstillede tidsperiode er der samtidig taget hensyn til at på flere af adresserne vil der i
sommerferien ikke være børn på skolerne eller i daginstitutionerne, hvilket vil være en fordel.

Generelt :

Anvendelse af offentlig areal :

Præcisering :

Det er vigtigt, at gøre opmærksomt på at det er den pågældende entreprenørs ansvar at søge
tilladelse til opstilling og færdsel på offentlige arealer.
Denne tilladelse skal søges hos Viborg Kommune, ved Anton Villadsen i god tid inden den skal
bruges.

Generelt :

Betingelser og Fagbeskrivelse :

Tilføjelse :

Pkt. 0.3.3 Tilbuddet :
De oplyste delpriser på tilbudslisten skal betragtes som selvstændige tilbud.
Bygherren forbeholder sig ret til at lade del af de angivne delpriser udgå af den samlede tilbudssum.
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TAGPAP UDBUD

Tagpapentreprisen :
Spørgsmål :

Skal der etableres klipfisk i tagfladen på adressen Holstebrovej 188 i Mønsted ?

Svar :

Nej – de erstattes af tagudluftningshætter efter gældende normer.
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ETERNIT UDBUD

Tømrerentreprisen :
Spørgsmål :

Hvis der evt. er PCB i bygningen forventes der, at der kommer en registrering der viser omfanget.
Hvis der ikke kommer en registrering regner vi ikke noget med til PCB sanering.

Svar :

Hvis der konstateres PCB i bygninger, skal dette straks meddeles bygherrens tilsyn, som herefter
træffer de nødvendige aftaler om bortskaffelse.

Spørgsmål :

Der er beskrevet, at der skal bruges stålnet under pladerne, pladerne er med strips og dermed
trædesikker, skal der anvendes net ?

Svar :

Det foreskrevne stålnet udgår, da plader leveres med strips.

Spørgsmål :

Velux er beskrevet med hærdet glas, skal de være det ?

Svar :

Nej – de leveres ikke med hærdet glas.

Spørgsmål :

Velux er beskrevet som fast karm det laver Velux ikke ?

Svar :

Velux vinduer leveres oplukkelige.

Spørgsmål :

Der er beskrevet trykimprægneret top- og bundlægte
- T1 lægter laves ikke i tryk vil I tage stilling til det ?

Svar :

Jow – de kan godt leveres trykimprægneret.

Spørgsmål :

Det bedes præciseres hvilke taghætter der skal genanvendes hvilke der skal have ny inddækning og
hvilke der skal udskiftes til nye af plast ?

Svar :

Alle eksisterende taghætter på tagfladen skal udskiftes med nye taghætter, og ingen taghætter skal
genanvendes.
Der er dog på enkelte tagflader stål taghætter fra ventilationsrør m.v. – disse bevares og gives nye
inddækninger tilpasset tagmaterialet.

Spørgsmål :

Det er beskrevet at EUROCODE skal overholdes, det har vi ingen dokumentation for at eksisterende
bygninger overholder ?

Svar :

Kravet gælder for nye indbyggede elementer.
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Spørgsmål :

Det bedes præciseres farver + typer på de forskellige bygninger, der henvises til referencebygninger
men ikke hvilke bygninger der er referencebygninger ?

Svar :

Alle nye bølgeplader leveres som type B6-s.
De steder der er refereret til referencebygninger er også angivet enten på tegningsmaterialet eller
Billede materialet.
På Gl. Røddingvej i Løvel er der foto af referencetaget – farven skal være sortblå
På Meldgårdsvej i Rødding er der angivet med tekst hvilken bygning der er referencebygning på
oversigtstegningen – farven skal være sortblå.
På Rughavevej i Viborg skal farven være grå.
På Ammunitionsvej i Viborg skal farven være Antracit.
På Langgade i Sparkær skal farven være Antracit
På Sølystvej i Sparkær skal farven være Antracit

Spørgsmål :

Der er flere steder hvor der er næsten nye galv. Stålnedløbsrør – skal alle skiftes og i modsat fald
hvilke ?

Svar :

Alle skal medregnet skiftet.

Spørgsmål :

Skal der nyt tagpap på karnap på Ammunitionsvej ?

Svar :

Ja – på oversigtstegninger er der indenfor den røde ramme en mindre bygning (karnap) som i dag er
beklædt med tagpap.
Denne karnap skal pålægges et lag nyt overpap.

Spørgsmål :

Skal facadebeklædning være klasse 1 beklædning ?

Svar :

Angivet vindskedebeklædning skal ikke være klasse 1 beklædning – men B-s1,d0 materiale.

Spørgsmål :

Skal den givne Z-værdi opfyldes ?

Svar :

Ved ventilerede tage kan der accepteres plader med en Z-værdi over 5.

Orientering :

Udskiftning af loftslem og etablering af lys og stikkontakt på adressen Langgade 38 i Sparkær UDGÅR
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SKIFFER UDBUD

Tømrerentreprisen :
Spørgsmål :

Hvis der evt. er PCB i bygningen forventes der, at der kommer en registrering der viser omfanget.
Hvis der ikke kommer en registrering regner vi ikke noget med til PCB sanering.

Svar :

Hvis der konstateres PCB i bygninger, skal dette straks meddeles bygherrens tilsyn, som herefter
træffer de nødvendige aftaler om bortskaffelse.

Spørgsmål :

I skriver på side 6 at, der monteres vindtrækbånd og vindkryds jf. entreprenørens egne beregninger.
Der skal kunne godkendes af bygningsmyndighederne.
For god ordens skyld vil jeg pointere at vi ikke kan tage ansvar for ingeniør beregninger, det forventes
at der kommer specifikation på hvad der ønskes.

Svar :

Dimensionering og projektering af vindtrækbånd skal være indeholdt i tilbuddet.

Spørgsmål :

Der står på side 13 i TØ beskrivelse at der skal leveres lysningspaneler og dampspærre ved nye
ovenlys, kan det passe?

Svar :

Nej – der monteres ikke lysningspaneler og dampspærre.

Spørgsmål :

Hvem skal man kontakte for at komme ind og besigtige bygningen? Rasmus Ørbæk har ferie ?

Svar :

Finn Nielsen kan kontaktes på 87 87 19 03

Spørgsmål :

Hvad skal der gøres på sidebygningen mod øst, udover at der skal skiftes zink ?
Kan ikke finde noget i beskrivelsen.

Svar :

Der skal udføres det beskrevne arbejde som angivet i pkt. A.2.6 under Blikkenslagerarbejdet inkl. de
beskrevne tagrender og nedløb.
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TEGL UDBUD

Murerentreprisen :
Ingen bemærkninger

TEGL UDBUD

Tømrerentreprisen :
Ingen bemærkninger

, den

2017

Entreprenørens underskrift og stempel
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