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Side: 1 af: 2 

 

Dato: 02. oktober 2017 

Bygherre: 3B afd. 3071 – Seniorbofælleskabet Kløvermarken  

V/ Boligforeningen 3B 

Havneholmen 21 

Postbox 2232 

1561 København K. 

Projekt: Renovering af tag og tagudhæng 

 

Entrepriseform: Hovedentreprise 

 

Entreprenør: Allan Steen Hansen Tømrer- og entreprenørfirma ApS 

Vangeleddet 75 

2670 Greve 

 

Efter bygherres bemyndigelse accepteres herved: 

 

Udbud af d. 07. september.2017 

med rettelsesblad 01 – d. 19.09.2017 

Deres tilbud af 28. september 2017 

Delpriser 1.03 -nye tagplader, som fratrækkes tilbud, se side 2 

Enhedspriser som fratrækkes tilbud, se side 2 

 

 

1.142.611,00 

-512.770,00 

-35.325,00 

 

 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

For udførelsen er AB92 gældende   

Prisgrundlag: Fast tid og pris   

Forbehold: Der er ingen forbehold, ved genanvendelse af tagplader. 

Andre forhold og arbejder angivet på side 2. 

  

 

Entreprisesum excl. moms 

 

594.516,00 

 

kr. 

 

25% moms 

 

148.629,00 

 

kr.    

 

Entreprisesum incl. moms 

 

743.145,00 

 

kr.    

 

Skriverkroner: syvhundredetregfyrretusindeethundredeogfemogfyrrekroner 00/00 

 

Ordrebekræftelse: 

Undertegnede bekræfter herved, at jeg er indforstået med acceptens indhold herunder at der i tilbud-

det ikke er taget forbehold, der ikke er omtalt i accepten. 

Som sikkerhed for opfyldelse af de ved nærværende accept overtagne forpligtelser, vedlægger under-

tegnede sikkerhedsstillelse i h.t. AB 92 15% stor kr.89.177,40 excl. moms i form af bankgaranti senest 8 

dage efter kontraktskrivelsen. 

 

Dato: Entreprenør: 

               ___________________________________ 

                                   Underskrift & Stempel 

Nærværende accept gælder som kontrakt, når bygherres underskrift forefindes: 

 

Dato: Bygherre: 

               ___________________________________ 

                                   Underskrift & Stempel 
 

 

 

 



 

 

 

Side: 2 af: 2 

 

Det er endvidere aftalt at: 

 

• Betaling sker iht. AB92 1 gang om måneden som a´conto iht opgjort stade, a´contoen fremsendes 

først til bygherres rådgiver MW A/S for godkendelse og hvorefter godkendelsen sendes Byggeska-

defonden for accept/godkendelse og videreformidling til Boligforeningen 3B for betaling. 

 

• Sikkerhedsstillelse skal foreligge inden der kan foretages a´contoudbetalinger. 

 

• Arbejdet påbegyndes uge 42 2017 

 

• Arbejdet afsluttes senest den 22. december 2017 

 

• Hovedentreprenøren udarbejder detailtidsplan gældende for hele udførelsesfasen. 

 

• Hovedentreprenøren udarbejder 2 sæt kvalitetssikring og 2 sæt D&V-materiale. 

 

 

 

 

Særpriser/enhedspriser som fratrækkes tilbud: 

 

- Under tilbudslisten - Tømrer-entreprisen udgår pkt. 1.03 for udførelse med nye tagplader af 

den samlede entreprise.  

Fradragspris iht. tilbudslisten kr. 512.770,- 

- Under enhedspriser - Tømrer-entreprisen udgår pkt. A-E af den samlede entreprise.  

Fradragspris iht. tilbudslisten kr. 35.325,- 

 

 

 


