
 

 

 Udbudsbrev 

Miniudbud af Energiscreening og energimær

ning af 20 ejendomme

Introduktion 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Bygninger udbyder opgaven ’Energ

screening og energimærkning af 

aftalen ’Rammeaftale om energirådgivning herunder energimærkning’ af 

september 2013 og anmoder hermed rådgiverne på rammeaftalens delo

råde 1 om at deltage. 

Miniudbuddet omfatter energiscreening af 

ning af nogle af disse. Derudover omfatter miniudbudde

ende opfølgning og projektydelser

udbudsdokument 05. ”Projektbeskrivelse”.

Nærværende udbud er det tredje

nemført inden for rammeaftalen frem til 2018. 

udstrækning i form og indhold ligne nærværende udbud, som dermed fo

venteligt vil få karakter af en standard.

det klart fremgår, hvori afvigelserne til standarden består. 

Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter
 

01. Nærværende udbudsbrev, dateret 

02. Udbudsbetingelser, dateret 

03. Tilbudsliste, dateret 30. april 2015

04. Udbudstidsplan, dateret 30. april 2015

05. Projektbeskrivelse, dateret 

06. Bilag til projektbeskrivelse, 

07. Paradigme for rådighedserklæring

 

Tilbudsgiver bedes kontrollere materialets fuldstændighed. Der rettes he

vendelse til undertegnede, hvis tilbudsgiver ikke har modtaget

kumenter. 

Spørgsmål  

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål 

”Udbudstidsplan”. Tilbudsgiverne anmodes dog om at stille spørgsmål til 

mini-udbudsmaterialet så tidligt som muligt i tilbudsfasen. 

Indkøb 
Bautavej 1, 8210 Aarhus V 

Til  

Rådgivere på Rammeaftale om energirådgivning he

under energimærkning, delområde 1, 

2013, Aarhus Kommune.  

 

 

Miniudbud af Energiscreening og energimærk-

ejendomme 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Bygninger udbyder opgaven ’Energi-

 20 ejendomme´ i miniudbud under ramme-

energirådgivning herunder energimærkning’ af 

september 2013 og anmoder hermed rådgiverne på rammeaftalens delom-

Miniudbuddet omfatter energiscreening af 20 ejendomme samt energimærk-

. Derudover omfatter miniudbuddet to optioner angå-

projektydelser. For yderligere oplysninger henvises til 

udbudsdokument 05. ”Projektbeskrivelse”. 

tredje i rækken af ca. 10udbud som vil blive gen-

for rammeaftalen frem til 2018. Fremtidige udbud vil i stor 

udstrækning i form og indhold ligne nærværende udbud, som dermed for-

venteligt vil få karakter af en standard. I dette, samt i fremtidige udbud, vil 

hvori afvigelserne til standarden består.  

et omfatter følgende dokumenter: 

dbudsbrev, dateret 30. april 2015 

dateret 30. april 2015 

30. april 2015 

30. april 2015 

dateret 30. april 2015 

projektbeskrivelse, dateret 30. april 2015 

Paradigme for rådighedserklæring 

materialets fuldstændighed. Der rettes hen-

vendelse til undertegnede, hvis tilbudsgiver ikke har modtaget samtlige do-

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål fremgår af udbudsdokument 04. 

. Tilbudsgiverne anmodes dog om at stille spørgsmål til 

udbudsmaterialet så tidligt som muligt i tilbudsfasen. Spørgsmål er me-

om energirådgivning her-

under energimærkning, delområde 1, af september 

30. april 2015 
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get velkomne. For yderligere henvise

tingelser”. 

Tilbudsfrist 
Fristen for aflevering af tilbud fremgår af udbudsdokument 04. ”Udbudstid

plan”. 

For yderligere oplysninger omkring aflevering af tilbuddet henvises til 

budsdokumentet 02. ”Udbudsbetingelser”.

Med venlig hilsen 

Vibeke Hedelund Pedersen 

Indkøber 

 

 

For yderligere henvises til udbudsdokumentet 02. ”Udbudsbe-

fremgår af udbudsdokument 04. ”Udbudstids-

For yderligere oplysninger omkring aflevering af tilbuddet henvises til ud-

dokumentet 02. ”Udbudsbetingelser”. 

30. april 2015 
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