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04. november 2016

UDBUDSBREV – Nørresundby Boligselskab, afd. 111, Skovparken, Østre
Hovensvej 19, Aabybro – 28 familieboliger

Vedrørende ovennævnte sag, fremsendes hermed oplysninger vedrørende adgang til
konkurrencematerialet for ovennævnte projektmateriale.
Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet hentes digitalt via Kuben Managements udbudsportal,
http://kubenman.dk/kuben-management/udbud/udbudsportalen/ + aktuelle udbud +
Nørresundby Boligselskab, afd. 111 – Skovparken, Totalentreprisekonkurrence og
omfatter:








Udbudsbrev
Konkurrencebetinger inkl. bilag, dateret 04. november 2016
Byggeprogram, dateret 04. november 2016
Tilbudsliste, dateret 04. november 2016
Totalentreprisekontrakten
ABT93 med ændringer og tilføjelser fra Kuben Management
Bilag:
 Bilag 1, Matrikelkort med byggefelt, maj 2016 (PDF + DWG)
 Bilag 2, Lokalplan 27-019
 Bilag 3, Ledningsoplysninger (LER)
 Bilag 4, Geoteknisk rapport, DMR af 29. juli 2016

Rettelsesblade o.l. vil blive lagt op på ovenstående udbudsportal. Tilbudsgivere er
selv ansvarlige for løbende at holde sig orienteret omkring rettelsesblade osv. på
dette forum.
Hvis De efter gennemgang af konkurrencematerialet finder, at De ikke er interesseret
i at deltage i konkurrencen, bedes dette meddelt undertegnede hurtigst muligt.
Forespørgsler
Spørgsmål til udbudsmaterialet eller projektet i øvrigt skal tilstilles undertegnede på
pos@kubenman.dk. Der gøres særligt opmærksom på, at der ikke må rettes
henvendelse til medlemmer af bedømmelseskomitéen vedr. nærværende projekt i
konkurrenceperioden.
Spørgefristen udløber 6 kalenderdage før tilbudsfristen. Såfremt der fremkommer
spørgsmål efter denne frist, vil vi i det omfang, det er muligt, fremsende svar inden
svarfristen udløber.
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Afdeling – MM6
Sagsnummer: 14657-01
E-mail: POS@kubenman.dk

Sidste rettelsesblad udsendes senest 4 kalenderdage, før afleveringsfristen udløber.
Aflevering af forslag
Forslag og tilbud skal afleveres til Kuben Management A/S, Skibbrogade 3, 9000
Aalborg, senest fredag den 25. november kl. 10.00, i henhold til kravene i
konkurrencebetingelserne.

Bedømmelse
Bedømmelse af de afleverede konkurrenceprojekter forventes at ville foregå i uge 48.
Tildeling af opgaven vil ske umiddelbart herefter.
Med venlig hilsen
Kuben Management A/S
Poul Stetter
Bygherrerådgiver
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