
Hvad skal du være opmærksom på 
ved tilbudsgivning



Agenda

▪ Kort præsentation af DM&E og vores arbejde 
med minivådområder og naturgenopretning 

▪ Hvad ska du være opmærksom på ved 
tilbudsgivningen:

- Aftaleforholdet 

- Ansvarsfordelingen 

- Risikoafdækning 

- Aftalen 



Danske Maskinstationer og Entreprenører 

DM&Es formål er at bidrage til optimal drift af den 
moderne maskinstation eller entreprenørvirksomhed, 
gennem information, rådgivning og indflydelse på 
faglige og politiske forhold og rammevilkår.

• Vi søger ny viden og stiller den til rådighed gennem 
kurser, temadage og DM&E’s nyhedsbreve.

• Vi søger at varetage medlemmernes politiske 
interesser.

• Vi søger at varetage medlemmernes faglige 
interesser.

• Vi tilbyder hjælp ifm. prækvalifikationer og 
tilbudsgivning

• Vi tilbyder hjælpe ved tvister og uklarheder
• Vi tilbyder direkte rådgivning om drift af 

medlemmernes forretning



Minivådområder og DM&E

• Påvirkning af de faglige rammevilkår for 
entreprenøren

• Samarbejde med SEGES om udformning af
entreprenør vejledning

• Klæde entreprenøre på til at kunne udfører
denne type opgaver



Opmærksomhedspunkter   

• Generelt om udbuddet – markedsundersøgelse

• Aftaleforholdene  - hvem indgår i aftalerne

• Udbudsgrundlaget og aftalegrundlaget

• Udvalgte punkter i materialet  



Generelt om udbudsformen 

• Projekter under 50.000 kr ingen krav om 
tilbud

• Projekter imellem 50.000-300.000 kr er 
markedsundersøgelse / udbud  

• Bygherren kan frit vælge uanset at 
tildelingskriteriet er laveste pris

• Projekter over 300.000 kr skal følge 
tilbudsloven og udbudsloven

• Entreprenøren er bundet af sit tilbud 



Generelt om udbudsformen 
Præcisering: Udbudsloven gælder altid offentlig eller offentlige støttede 
bygge- og anlægsarbejder 



Generelt om materialet  

(grundlag for indlægget)

• Skitseprojekt (udarbejdelse pågår - ikke 
endelig materiale)

• De enkelte projektbeskrivelser vil 
forhåbentlig afdække flere spørgsmål



Aftaleforholdet  



Kort om AB92  

Regulerer aftalen i forhold til: 

A. Aftalegrundlaget

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

C. Entreprisens udførelse

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

F. Arbejdets aflevering

G. Mangler ved arbejdet

H. 1- og 5-års eftersyn

I. Særligt om ophævelse

J. Tvister



Udbudsgrundlaget

Der bydes på grundlag af et skitse projekt:

• Udbudsbrev – opfordring til at afgive tilbud 

• Projektbeskrivelse 

• Vejledning til entreprenører ”Sådan skal et 
minivådområde etableres”

• AB92

• Bekendtgørelse og vejledning om tilskud til 
etablering af minivådområder, fra miljø og 
fødevareministeriet af december 

• Tilbudsliste 

• Udkast til entreprisekontrakt 



Ansvarsfordeling og risikovurdering    

Udbudsbrev

2.0 Betalingsbetingelser

Der foretages én samlet betaling for arbejdet 
ved arbejdets afslutning. 

Hvis bygherre vælger at afbryde samarbejdet 
inden arbejdets afslutning betalers der dog for 
udført arbejde. 

*Betaling sker ved entreprenørens 
færdigmelding



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Udbudsbrev
3.0 Nedsættelse af betaling ved ansvarspådragene forsinkelse

Nedsættelse af betaling for udført arbejde følger Landbrugsstyrelsens 
nedsættelse af tilskuddet til bygherre:

• 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 
procent nedsættelse. 

• 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 
procent nedsættelse. 

• 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 
procent nedsættelse. 

• Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 
bortfald af betalingen. 

Ved forsinkelse på grund af lovlige forhold forpligter bygherre sig til i 
dialog med tilbudsgiver at søge projektforlængelse ved 
Landbrugsstyrelsen. 



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Udbudsbrev

4.0 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen følger aftalegrundlaget i 
AB92. Dog ophører kravet om 
sikkerhedsstillelse efter godkendt 1-års 
gennemsyn.

Inden der indgås kontrakt skal tilbudsgiver 
fremsende tilfredsstillende dokumentation for 
sikkerhedsstillelse. 

*seneste 8 dage efter kontraktindgåelse



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Projektbeskrivelse 

1.0 Baggrund 

Skitseprojektet er dog udarbejdet uden ansvar for 
oplandskonsulenten eller bygherre, idet der kan være ubekendte 
faktorer som fx den aktuelle kote af hoveddræn, ukendte 
drænledninger eller jordbundsforhold, der kræver en større 
arbejdsindsats end vurderet i skitseprojektet.

Tilbudsgiver er forpligtet til at levere en løsning, der lever op til de 
funktionelle krav til selve minivådområdet, sikrer den fortsatte 
funktionalitet af drænsystemet, og hvor diger og øvrig konstruktion 
er stabilt over tid i forhold til påvirkning af vand mv. 



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Projektbeskrivelse 

1.0 Baggrund 

Grundlag for jordberegning lavet udfra MapInfo
– er der usikkerheder ved det?



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Projektbeskrivelse

2.1 Beregning af jordmængder

De anslåede jordmængder til udgravning, 
digeopbygning og fordeling/bortskaffelse er 
foretaget med den anslåede, nuværende kote 
for hoveddrænet, således at der opnås frit 
indløb fra hoveddræn ind i 
sedimentationsbassinet. Hvis hoveddrænet 
ligger dybere end anslået, kan der være behov 
for håndtering af større jordmængder end 
angivet i skitseprojektet. 



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Projektbeskrivelse
2.5 Behov for lermembran

Der er ikke foretaget en geoteknisk undersøgelse til at 
afdække jordbundsforholdene indenfor projektområdet. 
Ud fra den nationale kortlægning vurderes underjorden af 
bestå af lerjord med min 12 % ler. Kortlægningen er dog 
med en betydelig usikkerhed. Der vil kunne forekomme 
enkelte områder med sand (sandlinser) eller hele 
underjorden kan bestå af sand i koten for minivådområdets 
bassinbund.  



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Projektbeskrivelse

2.5 Behov for lermembran

Ved forekomst af områder med sand i op til 20 % af 
minivådområdets bund skal entreprenøren bortgrave og 
udlægge lerjord bortgravet fra bassinerne uden at der 
betales for tillægsydelsen ”etablering af lermembran”. 

Hvis der er forekomst af sand på en større andel af 
bassinbunden, og der ikke er mulighed for at anvende 
afgravet råjord til etablering af en lermembran, kan 
entreprenøren efter aftale med bygherre og byggerådgiver 
etablere en lermembran med tilkørt ler med betaling for 
tillægsydelsen.  

(Er det efter enhedspriser??? Tilbudsliste)



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Vejledning – Sådan skal et minivådområde etableres 

3. Kvalitetssikring 

Inden aflevering af opgaven skal der udarbejdes kvalitetssikring, der 
dokumenterer størrelse og udformning af minivådområde. Kvalitetssikringen 
skal indeholde følgende:

• Indmåling af minivådområdets omkreds med et antal punkter, der er 
tilstrækkeligt til at dokumentere minivådområdets størrelse

• Opmåling af koten for drænindløb i sedimentationsbassinet.

• Opmåling af koten for drænudløb fra minivådområdet.

• Opmåling af alle vandspejlskoter, hvis minivådområdet er anlagt i 
terrasser. 

• Opmåling af bundkoter af de lavvandede vegetationszoner og de dybe 
bassiner i et omfang, der er tilstrækkeligt til at dokumentere bassinernes 
dybde. Der skal foretages opmålinger i alle bassiner og vegetationszoner. 

• Komprimeringsgraden kontrolleres fra den færdige overflade ved 
isotopsondemålinger pr. 15x15 m.



Kontraktgrundlaget

Der bydes på grundlag af et skitse projekt:

• Entreprisekontrakt

• Entreprenørens tilbud 

• Tilsagn om tilskud 

• Udbudsbrev – opfordring til at afgive tilbud 

• Projektbeskrivelse 

• Vejledning til entreprenører ”Sådan skal et 
minivådområde etableres”

• AB92

• Bekendtgørelse og vejledning om tilskud til 
etablering af minivådområder, fra miljø og 
fødevareministeriet af december 



Ansvarsfordeling og risikovurdering   

Opsamling ansvarsfordeling og risiko 
• Hvad hvis jordbundsforholdene ikke er gunstige (Ler-

indhold < 12 %). 
(Dette bør afklares før afgivelse af tilbud)

• Drænenes placering – er det en usikkerhed – hvor står er 
den?

• Kan der være forhold hos bygherre der gør at forsinkelse 
ikke varsles 

• Hvornår arbejdet anses for afleveret? (Husk færdigmelding)



Tak for i dag

• Kontakt oplysninger

Søren Christensen

Mail: christensen@dmoge.dk

Tlf:  7641 3668

Claus Clemmensen

Mail: cdc@dmoge.dk

Tlf: 7641 3662

mailto:christensen@dmoge.dk
mailto:cdc@dmoge.dk

