
 

Miniudbud under rammeaftale om energirådgivning, herunder energimærkning, delområde 1 

03 Tilbudsliste 

30. april 2015 

Ordregiver: Aarhus Kommune 

Teknik og Miljø 

Bygninger 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J  

  

1 Tilbudssum 

Undertegnede tilbyder herved at gennemføre energiscreening og energimærkning og ekstra ydelser (op-

tion 1 - 2) i overensstemmelse med miniudbudsmaterialet af 30. april 2015 og evt. udsendte supple-

mentsblade. 

Sum 01 - Energiscreening og energimærker 
Tilbudssum, post 3.1-3.33 

Overført fra specifikation af tilbud på side 4. 

kr.  

Sum 02 – Ekstra ydelser (option 1 - 2) 
Tilbudssum 

Overført fra specifikation af tilbud på side 6. 

kr.  

Samlet tilbudssum  kr.   

   

 

 

 

Firma: [Navn] 

Adresse: [Adresse] 

Telefon: [Tlf.] 

 

 

  

 

 

 

 

Sted og dato  Underskrift 
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2 Specifikation af tilbud 

Alle tilbudslistens poster skal udfyldes. 

Rådgiverens antal timer og timepriser på medarbejderkategorier for ydelser leveret i forbindelse med 

energiscreening og energimærkning ønskes oplyst. Den principielle vægtning af antal timer i forhold til 

medarbejderkategorier, hermed forstås medarbejderkategoriens deltagelse i opgaveløsningen, fremgår 

også af rådgiverens beskrivelse af organisering og kompetencer på den konkrete opgave, se 02. Ud-

budsbetingelser, afsnit 5.1.   

Der gøres opmærksom på, at timelønsatserne ikke må overstige de timepriser, som Tilbudsgiver har af-

givet i forbindelse med Aarhus Kommunes udbud af følgende rammeaftale: ”Energirådgivning- herunder 

energimærkning 2013-2017”, jf. Aarhus Kommunes udbudsmateriale af maj 2013.  

Det samlet estimerede timeforbrug pr. ejendom for energiscreening og energimærkning er et maksimalt 

timeforbrug for opgavens løsning og gennemførelse. 

Afregning af energiscreening og energimærkning sker efter dokumenteret timeforbrug fra Rådgiveren, 

inden for det maksimale timeforbrug jf. tilbudslisten. Herunder forstås, at afregning sker efter forbrugt tid, 

men at den samlede afregning pr. opgave pr. ejendom ikke kan overstige den beregnede tilbudssum pr. 

opgave pr. ejendom. Eventuelt timeforbrug ud over det estimerede er således Aarhus Kommune uved-

kommende. 

Afregning af ekstra ydelser (option 1 – 2) sker efter afgrænsning af ekstraydelsens omfang samt skriftlig 

tiltrædelse af bygherren (Magistratsafdelinger). 

Såfremt et arbejde tilgodeser både energiscreening og energimærkning skal fordeling af timer på de to 

opgavetyper i forbindelse med afregning ske ligeligt. 

Alle timepriser skal være ekskl. moms, men inkl. dækningsbidrag.  
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3 Energiscreening og energimærker 

Post Energiscreening og energimærke Estimeret timeforbrug  
(maksimalt timeforbrug) 

Tilbudssum 

 Hasle Skole    

3.1 Energiscreening   

3.2 Energimærke   

 Læssøesgades Skole   

3.3 Energiscreening   

3.4 Energimærke   

 Rosenvangskolen   

3.5 Energiscreening   

3.6 Energimærke   

 Samsøgades Skole   

3.7 Energiscreening   

3.8 Energimærke   

 Skødstrup Skole   

3.9 Energiscreening   

3.10 Energimærke   

 Tilst Skole   

3.11 Energiscreening   

3.12 Energimærke   

 Tovshøjskolen   

3.13 Energiscreening   

3.14 Energimærke   

 AMC midt   

3.15 Energiscreening   

 AMC Nord   

3.17 Energiscreening   

3.18 Energimærke   

 Bøgeskov Aktivitetscenter   

3.19 Energiscreening   

 Ellengården Familiepension   
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Post Energiscreening og energimærke Estimeret timeforbrug  
(maksimalt timeforbrug) 

Tilbudssum 

3.20 Energiscreening   

3.21 Energimærke   

 Hasle Kollegiet   

3.22 Energiscreening   

 Katrinebjerg botilbud   

3.23 Energiscreening   

 Ungdomscenter Turbo   

3.24 Energiscreening   

 Botilbudet kragelund   

3.25 Energiscreening   

 Tre Ege   

3.26 Energiscreening   

3.27 Energimærke   

 Ungetilbudet, Bymosevej   

3.28 Energiscreening   

 Døgncentret, Bethesdavej   

3.29 Energiscreening   

3.30 Energimærke   

 Åhaven   

3.31 Energiscreening   

3.32 Energimærke   

 Grøndalsvej 2  Børn og Unge  Socialforv.   

3.33 Energiscreening   

Sum 1 Tilbudssum post 4.1 – 4.33 overføres til side 1   
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Rådgiverens timepriser på medarbejderkategorier for ydelser leveret i forbindelse med energiscreening 

og energimærkning fordeles på antal timer således: 

Medarbejderkategorier Antal timer Timepris Tilbudssum 

Projektleder:    

Energirådgiver:    

Junioringeniør:    

Teknisk tegner:    

Sekretær:    

 I alt:  I alt: 
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4 Ekstra ydelser (Option 1 - 2) 

Til brug for evt. udvidelse af rådgiverens ydelser ønskes oplyst nedenstående timepriser på et estimeret 

timetal.   

Medarbejderkategorier:   

Projektleder: 40 timer á kr. i alt kr. 

Energirådgiver: 40 timer á kr. i alt kr. 

Junioringeniør: 40 timer á kr. i alt kr. 

Teknisk tegner: 40 timer á kr. i alt kr. 

Sekretær: 40 timer á kr. i alt kr. 

 

Sum 2 - Ekstra ydelser i alt, ekskl. moms, overføres til side 1 kr. 

 


