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Vedr. tilbud oå underiordiske affalds containeq tll 5 m3 daqrenovation

ldet jeg henviser til din mail, skaljeg hermed fremsende tilbud på underjordiske affalds container.

Type Euro tit
Beholdeme inkl. toppen laræt i galvaniseret stå|, med bundtømnings
System (anslag lig anvendt iÅ,rhus).

Pkt.1
Tilbud på underlordiske affaldscontainer - type Euro tit lig ovenstående foto:
1 stk beton container (ydere containeren) til5m3.
1 stk stål container (inder contiaineren) til dagrenovation 5 m3 med bundtømning (som normale
flaske kuber) med sikkerheds hegn som er vægtbasseret. I dagrenovationscontainerne er der
indregnet med en indkastnings tromle på 80L til dagrenovations affaldet.
Der * i containeren medtaget som eksila et låsesystem til evt afluknlng lfb. nytår.

Samlet pris for ovenstående Dkr 44.950,00

Pkt.2 (hvor der pt er flisebelægning)
Tllbud på montering al ovenstående underlordiske affaldscontainer - tltpe Euro tit;
Opgravning og liernelse af jord samt bortkørsel deraf (der hvor affaldscontraineme skal placeres).
Retablering iarealet omkring de underjordiske affaldscontrainer med belægningssten m.m. ien
radius på max 1 meteromkring de nedgravede affaldscontainer.

Samlet prls for ovenstående montage Dkr 31.5(X1,fi)

Pkt.3 (hvor der pt blomster bed ved siden af indkørsel og p-plads mellem de 2 blokke)
Tilbud på montering af onenstående underiordiske affaldscontainer - type Euro tit:
Opgravning og fernelse af jord samt bortkørselderaf (der hvor affaldscontaineme skal placeres).
Retablering iarealet omkring de underjordiske affaldscontainer med belægningssten m.m. ien
radius på max 1 meter omkring de nedgravede affaldscontainer.
Plantestens kant over mod ppladsen

Samlet pris lor ovenstående montage Dkr 40.000,00

Ekstra option
Pkt.4
Tilbud på underjordieke affaldscontainer - type Euro tit llg ovenstående foto:
1 stk beton conhiner (ydere containeren) til 5m3.
1 stk stål container (inder containeren) til papir4 m3 med bundtømning (som normale flaske kuber)
med sikkerheds hegn som er vægtbasseret.
Der er i containeren medtaget som eketra et låeeoystem tll evt aflukning ifb. nytår.

Samlet prls for ovenstående Dkr 41./150'00



Montage prisen for denne, hvis den skal placeres lige ved siden af dagrenovationen er g0% af den
som er angivet i pkt. 2 og pld. 3 for dagrenovationen, hvilket skyldes besparelse iforbindelse med
opstarts system i forbindelse med udgravningen.

Forbehold i ovenstående pris er føtgende:
At der er ikke er asfalt, beton eller træer der skal opgaves i forbindelse med nedgravningen af
affaldscontaineren, eller sagt med andre ord at der kun er jord som skalopgaves og bortkøres.
At der ikke er kabler, rør eller lignende ijorden der hvor containerne skal placeres.
At evt belægning rundt om affaldscontaineme er normale belægningssten og kun skal anvendes
som stier (ej til kørsel med biler eller lignende).
At evt forurening af jorden er ekstra udgift lor bdigselskabets egen rcgning. ilan kunne
også overvele at beholde jorden på matriklen hvorved man sparede bofikørslen samt evt.
forurenings afgift.

Handelsvilkår:
Ovenstående tilbuds priser er excl. leveringsomkostninger og moms og gældende i 30 dage fra
dato,
Betaling - 14 dage netto kontant fra faktura dato, vi har ret til at anmode om ÆC i forbindelse med
arbejdets udførsel.
Vi kan kræve en uigenkaldelig bankgaranti senest 14 dage efter bekræftelsen af ordren.
Leveringstid ca. 8 uger fra modtaget undenskrevet ordre bekræftelse fiusteret for evt. helligdage
eller lignende).
Garanti er de normale vilkår der er gældende på lignende køb (vedr. produktionsfejl, men ikke
manglende vedligeholdelse).

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål eller er interesseret i ovenstående er vi gerne til
disposition. Se i øvrigt vor hjemmeside www.euroqp.dk

Med venlig hilsen

Per Engelbrechtsen
Bitilf 40187316
Mail: per@eurogp.dk
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Yedr,: Nedgmvning nf affnldss$nhiner.

Flermdtilbtd pånedeffirming af afifaldsconhiner $om bilag.

Pris: ekskl. mom$.

Tilhuddet omfntter folgende:

Kr" 96,8{}(l

1. I stk.5m3 affuldsconhiær

2. Rltdniag af a6€jdsplads

3. Udgravsitrgtil container srurt bortskaffelæ af ovcrslcuds jord

4. I-evaing saffi ndsætning af beto*assc og connircr med ovøjorrdisk indlcast

5. Opbyping afbrnd samt etablering af belægning omtring soutain€r

NB:

Ilertrgcc forhhold fsrerå Srminger ef div. Kabl,en

Overrkndr jord er rcgnetsom r0riore

Jeg håbcr filbuddct ltrn bnrgor og ær ftcm fl et hcre fre dig

Dan* Byggeri's for,b€hold af mqi 20$S er gældende frr Tilbudet"
Vi står gernc til rådighed med yderligsne oplysninger"

Medvenlighilsen
Brdr tvløllsr AIS
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