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Tyrsted kirke
Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på udførelse af overfladebelægning ifm. ovennævnte
entreprise.
Forudgående opretning
Mængde ca.
1 ton

à kr. 3700,00

kr.

3.700,00

Overfladebelægning
Levering og udlægning af enkelt overfladebelægning udført med polymermodificeret bitumen og
afdækket med 4/8 mm Majs sten samt efterfølgende komprimering.
Areal ca.
2.000 m2
à kr. 67,00
kr. 134.000,00
Prisen er ekskl. moms.
Vi tager forbehold for:
- Evt. vridemærker forårsaget af køretøjer.
- Sætninger og lunker i belægningen, forårsaget af det underliggende lag.
Salgsbetingelser:
- Tilbuddet er gældende i 30 dage.
- Prisen er baseret på samlet udførelse.
- Arbejdet afregnes efter opmåling af faktisk udførte m2.
- AB18 samt Udbuds- og Anlægsforskrifter for overfladebehandling af maj 2019 er
gældende.
- Uanset vedståelsesfristen i AB18 § 5, stk. 5 samt punkt 3,1 i de generelle betingelser samt
reguleringsmekanismen i AB18 §35 betyder den nuværende situation, hvor der ses store
udsving i priserne på bl.a. olie, bitumen og granit/sten mv., at der tages forbehold for at ændre
de i tilbuddet angivne priser.
- DOB forbeholder sig således ret til at genberegne de i tilbuddet angivne priser efter
modtagelsen af ordregivers accept.
Ordregiver vil have mulighed for at tilbagekalde sin accept 12 timer efter modtagelsen af
DOB's eventuelle genberegning.
- Tilbuddet er inkl. én gang opfejning af løse sten før OB belægning.
Betalingsbetingelser: 21 dage netto, derefter 1% pr. mdr.
Sikkerhedsstillelse: Vi debitorforsikrer Jer i Tryg Garanti Forsikring.
Dansk Overfladebehandling I/S ansøger og betaler udgifterne til denne. Såfremt dette ikke er muligt,
bedes I stille Bankgaranti før opstart.
Det skulle glæde os, om du kan finde anvendelse af vort tilbud. Skulle der være spørgsmål til
ovenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte undertegnede.
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