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EF Engdalsvej 71-73 

      

Engdalsvej 71 

8220  Brabrand 

Att.:       

 

 Dato:   12. februar 2016 
  

 

    

    

 ________________________________________________________  

 

Emne: Overslag på forespurgt gartnerarbejde, iht. aftale  

 ________________________________________________________ 

 

Tilbuddet omfatter: 

Område 1, nr. 71 

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler  

Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer 

I grå. Der udfyldes med belægning både nedenfor og ovenfor ny trappe  

 

Område 1, nr 71a 

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler  

Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer 

I grå. Der udfyldes med belægning både nedenfor og ovenfor ny trappe  

Stålsøjler der bærer gelænder skæres over og der monteres en galv. stålhætte  

 

Område 3, nr 73 

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler  

Levering og montering af i alt 10,5 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer 

I grå. Der sættes i alt 7 trin med første trin placeret ved fortov. 

Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde  

 

Område 3, nr 73a 

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler  

Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer 

I grå. Der sættes i alt 4 trin med første trin placeret ved fortov. 

Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde  

Stålsøjler der bærer gelænder skæres over og der monteres en galv. stålhætte 

 

Område 3, nr 73b 

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler  

Levering og montering af i alt 1,5 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer 

I grå. Der sættes i alt 1 trin med første trin placeret ved fortov. 

Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde  

 

Buus Anlægsgartner A/S 

Silkeborgvej 750 b 
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Tilbudssum, excl. Moms  126.385,- 

   

Moms   31.596,25  

I alt incl. Moms  157.981,25 

    

Tilbudsforudsætninger: 

Prisen er incl. bortkørsel af affald og lossepladsafgift.  

Arealet overtages ryddet for byggeaffald, inventar, større sten og lignende materialer. 

Ekstraarbejder, udover de i tilbuddet beskrevne arbejder, afregnes særskilt.  

Evt. yderligere afgravning af blød bund er ikke indeholdt i tilbuddet og afregnes særskilt.  

Der er i tilbuddet regnet med, at afgravet jord kan bortkøres som let forurenet jord. Ren jords attester 

og evt. analyseudgifter, som en myndighed kan påkræve, faktureres særskilt til bygherre.   

Evt. kabler og lignende installationer i jorden hvor der skal graves, skal anvises af bygherre før 

arbejdets opstart.  

 

Forbehold: 

Der tages forbehold for uoplyste og skjulte forhindringer som kloakbrønde/-rør, tanke, træstubbe, 

fundamenter, forsyningsledninger mv., samt evt. forurenet jord. 

Niveaufri adgang til bygningen er fravalgt, på trods af at der er et krav i henhold til 

bygningsreglementet. 

Ved ibrugtagning betragtes arbejdet som afleveret.  

 

Buus Anlægsgartner er medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.  

Arbejdet udføres i overensstemmelse med Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010.  

 

Jeg håber tilbuddet har Deres interesse. Ønskes yderligere oplysninger står vi gerne til rådighed.  

 
 

Med venlig hilsen 

f. Buus Anlægsgartner A/S 

 

 

Kenneth Hørning  
Direkte: 30920256 

E-mail: kh@buus-ag.dk 

     

 

 _____________________________________________________ 

 
                     Læs mere om os og hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside. www.buus-ag.dk 

 _____________________________________________________ 

http://www.buus-ag.dk/

