
Nr. 
henvisning  

Ydelse/tilbudsindh
entninger i 
tidsmæssig 
kronologisk 
rækkefølge 
 
 

Bilags- 
henvisning 

Dato for fremsendt 
tilbud 

Skønnet 
tilbudspris, 
jf. bilag 
”oversigt 
over 
forventede 
udbud” 

Faktisk tilbudspris Udbudsprocedure som er anvendt Til dato forbrugt af de 20 % som udgør 
919.449 kr. 
 
(Udgangspunktet er 4.597.247 kr. i 
håndværkerudgifter) 
 

Note 

         

1  IT-kabling.  
indledende iht. 
kablingsaftale.  
(inkl. 2 stk. ADK)  

Bilag 2-0 
Bilag 2-1  
Bilag 2-2 

Tilbuds dato: 
20 juli 2018   

 270.228 
 

Indhentet ét tilbud hos Kudsker El. 
 
Udbudt på rammeaftale.  
 
Jf. note af 13 maj 2019 i bilag 2-1, er 
rammeaftalen med Kudsker El 
forlænget indtil ny udbudt 
rammeaftale træder i kraft 1 oktober 
2018 (vundet af Axel Sørensen) 

Indkøbet tælles ikke med i vurderingen 
af delydelsesreglen, idet indkøbet er 
foretaget på en udbudt rammeaftale, og 
derfor er konkurrenceudsat. 

Arbejdet stoppes og kun arbejde for 
rakskab og ADK gennemføres 
 
 
Oplyst som værende 
Bygherreomkostning jf. bilag 1-2 

2 Tømrerarbejde HJB 
 
 
 

 
Bilag 7-0  
 
 
 
 
 
Bilag 7-1 

Tilbuds dato: 
20 december 2018 
(7-0) 
 
 
 
 
20 december 2018 
(7-1) 
 
 

 
250.000 
 

 
425.700 (bilag 7-0) 
 
 
 
 
 
11.900 (bilag 7-1) 

 
Tømrerarbejder omhandler 7 stk. 
tilbud (bilag 7-0 til 7-7) som er 
indhentet hos HJB af flere omgange.  
Indhentet som underhåndsbud. Ét ad 
gangen.  
 
 
 
 

 
På baggrund af bilag 7-0, er der på 
nuværende tidspunkt brugt 425.700 af de 
maksimalt 20 % som kan udbydes ved 
underhåndsbud. 

En opdeling i flere tilbud af flere 
omgange, gør ikke at den samlede 
omkostning kan splittes op.  
Det er den samlede udgift til 
tømrerarbejde som der vurderes på. 
 
(7-1) Det oplyses ved note ad 13 maj, jf. 
samme bilag at udgiften ikke er en del af 
anlægsbevillingen, men afholdes over 
DEVIKA driftsmidler. Udgift tælles derfor 
ikke med som en del af 
anlægsbudgettet. 
  

3 ABA-anlæg.  
Etablering af 
brandalarmeringsan
læg. 

Bilag 4-0 
Bilag 4-1 
Bilag 4-2 
Bilag 4-3 
Bilag 4-4 
Bilag 4-5 
Bilag 4-6 
Bilag 4-7 
Bilag 4-8 
Bilag 4-9 

Tilbuds dato: 
11 januar 2019 
 
 
 
 
 

400.000 546.393 
Den billigste var 
Kudsker el. 

Udbudt ved en begrænset licitation; 
Indhentning af 3 tilbud, og i 
overensstemmelse med tilbudslovens § 
6 
 

Indkøbet tælles ikke med i vurderingen af 
delydelsesreglen, idet indkøbet er 
foretaget i overensstemmelse med  
tilbudslovens § 6. 
 
 
 

Det skal sikres at en af de bydende er 
uden for det lokale område. Dette har 
ikke været muligt at vurdere ud fra de 
tilgængelige oplysninger.  
 
Det oplyses jf. bilag 1-2, at der var 
foretaget tilbudsindhentning hos 3 
entreprenører, men kun 2 leverandører 
valgte at byde. 

4 IT-kabling.  
Etablering af 
trådløst netværk.  
 

Bilag 3-0 
Bilag 3-1 
Bilag 3-2 
Bilag 3-3 
Bilag 3-4 
Bilag 3-5 

Tilbuds dato: 
25 januar 2019 
 

150.000 125.880 
Den billigste var 
Kudsker el 

Udbudt ved en begrænset licitation; 
Indhentning af 2 tilbud, og i 
overensstemmelse med tilbudslovens § 
6 

Indkøbet tælles ikke med i vurderingen af 
delydelsesreglen, idet indkøbet er 
foretaget i overensstemmelse med  
tilbudslovens § 6. 
 

Det skal sikres at en af de bydende er 
uden for det lokale område. Dette har 
ikke været muligt at vurdere ud fra de 
tilgængelige oplysninger.  
Oplyst som værende 
Bygherreomkostning jf. bilag 1-2 
 

  



5 Tømrerarbejde HJB 
 

Bilag 7-2 
Bilag 7-3 
 

Tilbuds dato:  
4 februar 
2019 (7-2 + 7-3) 

? 128.700 (7-2 + 7-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indhentet som underhåndsbud. På baggrund af bilag 7-2 og 7-3, er der 
derfor akkumuleret på nuværende 
tidspunkt brugt 554.400 af de maksimalt 
20 % som kan udbydes ved 
underhåndsbud. 

 

6 Malerarbejder Bilag 6-1 
 

Tilbuds dato:  
5 februar 2019  
(bilag 6-1) 
 
 

15.000 38.000 (6-1) 
 

Indhentet som underhåndsbud. På baggrund af bilag 6-1, er der derfor 
akkumuleret på nuværende tidspunkt 
brugt 592.400 
af de maksimalt 20 % som kan udbydes 
ved underhåndsbud. 

Det oplyses i bilag 1-1 at der kun 
iværksættes et stk. tilbudsarbejde til 
11.800. hvornår dette iværksættes 
oplyses ikke 

7 Tømrerarbejde HJB 
 

Bilag 7-4 
 

Tilbuds dato:  
6 februar 
2019 (7-4) 
 

? 91.500 (7-4) 
 

Indhentet som underhåndsbud. På baggrund af bilag 6-1, er der derfor 
akkumuleret på nuværende tidspunkt 
brugt 683.900 
af de maksimalt 20 % som kan udbydes 
ved underhåndsbud. 

 

8 Gulvarbejder Bilag 5-0 Tilbuds dato:  
6 februar 2019  
(5-0) 

15.000 54.430 (5-0) Indhentet som underhåndsbud. På baggrund af bilag 6-1, er der derfor 
akkumuleret på nuværende tidspunkt 
brugt 738.330 
af de maksimalt 20 % som kan udbydes 
ved underhåndsbud. 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malerarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 6-0 
 

Tilbuds dato:  
25 februar 2019 
(bilag 6-0) 
 
 

? 42.000 (6-0) 
 

Indhentet som underhåndsbud. 
 

På baggrund af bilag 6-1, er der derfor 
akkumuleret på nuværende tidspunkt 
brugt 780.330 
af de maksimalt 20 % som kan udbydes 
ved underhåndsbud. 

Underhåndsbud; indhentning af ét tilbud 
af 2 omgange. 
 

10 Tømrerarbejde HJB 
 

Bilag 7-5 
og  
bilag 7-6 
 

3 marts 2019 (7-5 
og 7-6) 
 
 
 
 
 
 
    

250.000 976.350 (7-5) 
48.600 (7-6) 
 
 
 
 
 

Begge tilbud Indhentet som 
underhåndsbud. 
 

 Ifølge bilag ”kommentar til BDO.pdf” er 
dette tilbud sandsynligvis 
suppleret/korrigeret fra det oprindelige 
tilbud d. 20. december 2018 på, idet 
flere poster er identiske.  
 

11 Tømrerarbejde HJB 
 

Bilag 7-7 1 april 
2019 (bilag 7-7) 
 

? 16.700 (7-7) Indhentet som underhåndsbud. 
 

Kan ikke lovligt indhentes som 
underhåndsbud, da grænsen for de 20 % 
er opbrugt. 
Ydelsen skulle have været 
konkurrenceudsat jf. Tilbudslovens § 6. 

 

 


