
TILBUDSLISTE

Bygherre: A/B Valkyrien, 2200 København N Dato: 18.01.2018

Byggesag: Tag- og facaderenovering Rev:

Entreprise: Hovedentreprise Side: 1 / 9

TILBUD - Tag- og facaderenoveringen - A/B Valkyrien:

Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte enterprise i henhold til

aftale for et samlet beløb på ekskl. moms kr.: 

Tilbudssummen ekskl. moms.                                         kr. …………………………………………

Skriver: ………………………………………………………………………………………………………

Overført fra resumé af tilbudslistens på side 2.        

UDEN FOR TILBUDDET / ALTERNATIV TIDSPLAN: 

Hvis en alternativ opstart af byggearbejderne kan være fordelagtig for entreprenøren og medføre 

en besparelse for bygherren bedes dette specificeret og prissat. 

Alternativt tilbud i forbindelse med en alternativ opstart af arbejderne fra d       /     / 2018:

                                                                                                kr. ………………………………………

FORBEHOLD: 

Evt. forbehold, herunder andre ikke specificerede arbejder, forbehold fra laug, mesterforening, 

forbehold til tidsplanen eller arbejderne anføres her:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

UNDERSKRIFT:

Undertegnede hovedentreprenør tilbyder ovennævnte, og bekræfter samtidig at der ikke i forhold til

øvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste

HOVEDENTREPRENØRENS NAVN:

ADRESSE:

TELEFON:

DATO:

Hovedentreprenørens underskrift / stempel
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Resumé af tilbudslistens poster:

3.1 Tag kr.  _____________________

3.2 Facader kr.  _____________________

3.3 El-arbejder på loftsrum kr.  _____________________

3.4 Byggeplads   kr.  _____________________

I alt at overføre til samlesiden, side 1  (ekskl. moms). kr. …………………………….. 

Vigtige forholdsregler for tilbudsgivningen:

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med både fællesbetingelserne, kvalitetssikringskrav,

tegningsmaterialet samt entreprisebeskrivelsen inden udfyldelse af nærværende tilbudsliste.

Ydelser som ikke er direkte nævnt i tilbudslisten henregnes til de poster, hvorunder de naturligt

hører.

Eventuelle øvrige arbejder, som er nødvendige for de øvrige arbejdernes udførelse, og som entre-

prenøren mener, at de burde være indeholdt i tilbuddet, og som ikke fremgår af nedenfor nævnte 

positioner prissættes særskilt. Disse arbejder skal specificeres under ”Forbehold”.  

Priserne under de enkelte poster skal omfatte levering, montage og alle øvrige i

udbudsmaterialet forlangte ydelser, herunder alle nødvendige biydelser, for arbejdets 

konditionsmæssige gennemførelse. Udenfor tilbudssummen kan entreprenøren tilbyde alternative 

ydelser eller materialer udført til de angivne priser ekskl. moms under ”Alternativ materialer / 

arbejder”  felterne ved de enkelte arbejder / fag. Dette med henblik på at opnå besparelser i

projektet eller optimere arbejder, tidsplanen, m.m.

Vedhæftede sider skal være i fuldstændig udfyldt stand, idet bygherren i modsat fald forbeholder 

sig ret til at betragte tilbuddet som værende ikke konditionsmæssigt. Eventuelle forbehold skal 

være anført her samt vedhæftet tilbuddet for at være gyldig.

Nærværende tilbud skal være gældende i et år fra tilbuddets dato.
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Pos.

3.1.1 TAG - Tømrerarbejder Enh. Mængde Kr.

3.1.1.1 Nedtagning af eksisterende tagbelægning m.v. - -

3.1.1.2
Forebyggende behandling af eksisterende 

tagkonstruktion
- -

3.1.1.3 Opretning, undertag og lægtning af tagkonstruktion - -

3.1.1.4
Etablering af dampspærre og isolering af skunk i 

manzard 
- -

3.1.1.5
Montering af plader som pudsunderlag omkring 

manzardvinduer og på flunker
- -

3.1.1.6
Levering og montering af nye tagvinduer til loftsrum. 

Antal er angivet på fremtidige loftsplaner 
- -

3.1.1.7 

Optionspris
Udskiftning af rådskadet tagfodsrem (*) stk 1 (*)

3.1.1.8 

Optionspris
Udskiftning af rådskadet kehlspær (*) stk 1 (*)

3.1.1.9 

Optionspris
Udskiftning af rådskadet gratspær (*) stk 1 (*)

3.1.1.10 

Optionspris

Rensning af eksistrende naturlige ventilationskanaler 

(*)
- - (*)

3.1.1.11 

Optionspris

Tillægspris: Nedtagning af tagsten til genanvendelse 

(*)
% 90 (*)

3.1 TAG

DELSUM TAG - TØMRERARBEJDER

(*: Beløb i optionspris tages ikke  med i sammentælling)
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3.1.2 TAG - Murerarbejder Enh. Mængde Kr.

3.1.2.1 Oplægning af tagsten - -

3.1.2.2 Lægning af rygninger og grater - -

3.1.2.3
Pudsning af skorstene og overfladebehandling af 

betonafdækninger på skorstene
- -

3.1.2.4
Ommuring af løse og ødelagte mursten på gesims og 

skorstene
- -

3.1.2.5 Påmuring af et skifte mere på gesims på begge sider - -

3.1.2.6
Ommuring af løse og ødelagte mursten på 

brandkamme
stk. 500

3.1.2.7 Opretning og pudsning af brandkamme - -

3.1.2.8 Forhøjelse af brandkamme - -

3.1.2.9
Lægning af tagsten på brandkamme og ved 

bagtrappetårne på manzardtag
- -

3.1.2.10
Pudsning og maling af flunker og omkring alle vinduer 

i manzardtag
- -

3.1.2.11 

Optionspris

Støbning og montering af ny overdækket 

skorstensafdækning (*)
- - (*)

DELSUM TAG - MURERARBEJDER

(*: Beløb i optionspris tages ikke  med i sammentælling)
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3.1.3 TAG - Blikkenslagerarbejder Enh. Mængde Kr.

3.1.3.1 Tagrender m.v. - -

3.1.3.2 Tagnedløb m.v. - -

3.1.3.3
Skotrender på alle bagtrappetage samt ved hjørnet 

Sigynsgade / Valkyriegade
- -

3.1.3.4
Stor skotrende / zinktag ved hjørnet Sigynsgade / 

Slangerupgade 
- -

3.1.3.5 Faldstammeudluftninger - -

3.1.3.6 Ventilationshætter - -

3.1.3.7
Zinkplatte og inddækninger omkring vinduer og

flunker i manzard 
- -

3.1.3.8
Inddækninger ved brandkamme, bagtrappetårne og 

skorstene 
- -

3.1.3.9 Øvrige inddækninger - -

TAG I alt at overføre til tilbudslistens side 2 pos. 3.1:

DELSUM TAG - BLIKKENSLAGERARBEJDER
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Pos.

3.2.1 FACADER - Murerarbejder Enh. Mængde Kr.

3.2.1.1 Partiel omfugning af facader m2 500

3.2.1.2 Ommuring / udskiftning af sten i facader stk. 500

3.2.1.3 Reparation af sætningsrevner. Pris pr. meter jern m 1000

3.2.1.4 Pudsreparationer på gårdfacade m2 500

3.2.1.5 Blænding af alle ventilationshuller fra køkkener - -

3.2.1.6 

Optionspris
Ommuring af stik over vinduer (*) stk 10 (*)

3.2.1.7 

Løsning B - 

Optionspris

Tyndpudsning af gårdfacader (*) - - (*)

3.2.1.8 

Optionspris
Udskiftning af sålbænke (*) stk 20 (*)

3.2.2 FACADER - Afrensning af gårdfacader Enh. Mængde Kr.

3.2.2.1 - 

Løsning A
Hedvandsspuling af gårdfacader - -

3.2.2.2 - 

Løsning B - 

Optionspris

Lavtryksreguleret vådsandblæsning af gårdfacader (*) - - (*)

3.2. FACADER

DELSUM FACADER - Murerarbejder

(*: Beløb i optionspris tages ikke  med i sammentælling)

(*: Beløb i optionspris tages ikke  med i sammentælling)

DELSUM FACADER - Afrensning af gårdfacader
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3.2.3 FACADER - Malerarbejder Enh. Mængde Kr.

3.2.3.1 

Løsning A

Fjernelse af løs maling samt partiel spartling af 

gårdfacader  
- -

3.2.3.2 

Løsning A

Malebehandling af gårdfacader med 

olieemulsionsmaling  
- -

3.2.3.4 A Malebehandling af vinduer mod gade - -

3.2.3.4 B Malebehandling af vinduer mod gård - -

3.2.3.4 C
Malebehandling af kældervinduer mod gård og gade, 

inkl. de- og genmontering af gitre
- -

3.2.3.5 A
Malebehandling af opgangsdøre - hoveddøre, 

gadeside inkl. vindue over
- -

3.2.3.5 B
Malebehandling af opgangsdøre - bagtrappedøre, 

gårdside inkl. vindue over
- -

3.2.3.6
Malebehandling af stålværn til kældernedgange mod 

gade og gård samt dørstoppere ved bagtrappedøre
- -

3.2.3.3 

Løsning B 

Optionspris

Malebehandling af gårdfacader med silikatmaling (*) - - (*)

3.2.3.7 

Optionspris
Udskiftning af vinduesfuger. Pris pr. vindue (*) stk. 100 (*)

I alt at overføre til tilbudslistens side 2 pos. 3.2:

DELSUM FACADER - Malerarbejde

(*: Beløb i optionspris tages ikke  med i sammentælling)
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Pos. 3.3. El-arbejder på loftsrum Enh. Mængde Kr.

3.3.1.1 Belysning, stikkontakter, kabling og sikringsgrupper - -

Pos. 3.4. Byggeplads Enh. Mængde Kr.

3.4.1 Etablering og drift af byggeplads - -

3.4.2 Stillads - -

3.4.3 Totaloverdækning til stillads - -

3.4.4 Containere til byggeaffald inkl. deponering mv. - -

3.4.5
Pudsning og rengøring udvendigt af alle vinduer i 

facader samt rengøring af bagtrapper
- -

3.4.6 

Optionspris

Opsætning, nedtagning samt leje af tyverisikring af 

stillads på gadesiden (*)
- - (*)

(*: Beløb i optionspris tages ikke med i sammentælling)

I alt at overføre til tilbudslistens side 2 pos. 3.3:

I alt at overføre til tilbudslistens side 2 pos. 3.4:
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Pos. Variableydelser / timepris Enhed Mængde Kr. ekskl. moms

V1 Tømrersvend Time 1

V2 Murersvend Time 1

V3 Blikkenslagersvend Time 1

V4 Malersvend Time 1

V5
Arbejdsmand                                                          (til 

rydning af loftsrum for efterladte effekter)
Time 1

V6
Dagsleje af en sektion facadestillads på 1 side (1x20 

meter)
Dag 1

V7
Dagsleje af en sektion facadestillads på begge sider 

(2x20 meter)
Dag 1

V8 Dagsleje af en sektion (20 meter) stilladsoverdækning Dag 1

V9
Levering og afhentning af arbejdsplatform for 

malebehandling mv. type oplyses
Stk. 1

V10
Leje af arbejdsplatform til facadearbejder for 

malebehandlling mv. - type oplyses
Dag 1

Pos. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Enhed Mængde

A
Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke 

vintermåtter kr. / stk.

B
Pålægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på 

brandkamme og eller gesimser inkl. transport fra og til 

depot samt belastning/fastholdelse kr. / stk. / gang

C

Levering, montering og bortskaffelse af 

letvægtspresenninger (vægt ca. 125-200 g/m2), som 

Monarflex Light til en side af en sektion facadestillads 

på 20 m. kr. / stk.
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