
N CC'" 
Gnmdejerforeningen Kildeholm I 
Egtvedvej 18 
3650 Ølstykke 
Darunark 

Att.: Næstformand Krislian Kohn 

Herlev den 24. reblllar 2009 
dkjewlRe[Nr.: 62001249 - 1363 I 

OVERSLAGSPRIS 

Vedr.: Kildeholm 1, Ølstyld<e 

NCC Roads NS 

Horkær 8 
2730 Herlev 

Teleron: 44 85 5600 
Telerax: 44 85 5699 
CVRlSE-nr. : 26708435 

www.ncc.dklroads 

e-mail: jew@ncc.dk 

Tak fo r Deres forespørgsel om overslagspris p~ belægningsarbejder. Nedenslående pris er 
udarbejdel efter en gerulemgang af Hedebyvej . 

Vi lilbyder: 

Slidlag 50 kg/m2 samt 15 kg/m2 iii opretnin g 
Ca. 65 kg/m2 Flexfa ll S type 6 granil 
Ca. 2.700 m2 il kr. 95 ,00 

Opretning 
Flexfall S type 6 granit 
Ca. 15 1011 il kr. 2. 150,00 

Udskiftuing af reguvandsriste iii flyderiste 
IO slk il kr. 2.000,00 

Justering af taglJrollcle samt nye c1æl<sler (som riste) 
Il slk il kr. 950,00 

Udskiftnin g af meterlJroucl e til flydeuJ'Onde 
18 slk il kr. 3.600,00 

Hævning af meterbJ'Ond e 
2 slk il kr. 1.300,00 

Hævning af valIdstil< 
2 slk il kr. 300,00 

Tilbuds- og betalingsbetingelser 

kr. 256.500,00 

kr. 32.250,00 

kr. 20.000,00 

kr. 10.450,00 

kr. 64 .800,00 

kr. 2.600,00 

kr. 600,00 

Side I af2 

BClalingshctingc1scOlc er lICtlO kontant pr. 15 arbejdsdage fm thk lurat!:I\O; henhold lil AB 92 . Anden krcdit ud over nævnte, kun \'ed "Oale. 
Ved hetaling eOer forfald beregnes Cl rentetillæg. Vi forbeholder os rd lil at for1:mge tn sikkerhedssti llelse. der er godkendt af os, fu r 
leverancen plbcg)1Idcs. Eth\'cll tUbud og s31g sker 111('11 fOlbehuld mod force majeure som strejke, roc k-oul og lignende. 
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Vedr.: Kildeholm 1, Ølstykke 

Fræsning 
Ca. 45 stk il kr. 11 9,35 

Particludskiftlling 
Ca. 140,4 kg/m2 GAB O type Il 
Ca. 100 1112 It kr. 460,00 

I alt 

Rcguleriug for mcr-/mindrcforbl'llg 
Flexfalt S type 6 granit 
GAB O type Il 

Priserne er eksklusive moms og der er kun tale om et overslag. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr./ton 
kr./ton 

5.400,00 

46.000,00 

438.600,00 

957,00 
795,00 

Grundejerforeningen består af 4 veje og der er med ovenstående pris taget udgangspunkt i 
Hedebyvej , som også er den længste. Umidelbart ligner de andre vej Hedebyvej, dog af 
varierende længde. 

Arbejdet forudsættes udført i l arbejdsgang. Ved evI. yderligere ti lnytninger beregnes et 
tillæg på kr. 10.000,00. 

Der tages forbehold for eventuelrevnegennemslag som kan henføres ti l eksisterende 
underlags manglende bæreevne. 

Afregning sker til enhedspriser på grundlag af endeli g opmåling af det færdige arbejde. 
"Udbuds- og an lægs forskrifter for vannbiandet asfalt. - Almindelig arbejdsbeskrivelse 
(A AB), Vejd irektoratet - Vejregeludva lget, november 2006" er gæ ldende. 

Dansk Byggeris Standardforbehold afmaj 2008 for bygge- og anlægsarbejde er gældende. 

Vi glæder os til at modtage Deres ordre. 

Venl ig hilsen 
NCC Roads,fofS 

--__ C 
Jette Weinkouff 
Mobil 2788 23 19 

Tilbuds- og betalingsbetingelser 
Side 2 an 

BClalingsbclingdscme er nello kou tanl pr. 15 :ubejdsdagc fra rakturndo tu i henhold ti l AB 91. Anden kr~di t ud over nævnte, kun ved afla le. 
Ved betaling efter fo, f., 1lI beregnes cl rentetillæg. Vi forbeholder os rct til ni fOrl,mgt: CII sikkerhedssti llelse, dcr er godkendt :Ir os, rur 
b 'cr.lnccn p~bcgYlldes Elhvcrllj [bud og salg sker mcd fo rhehold mod forci,: m:ljcuro! som strejke. lock-oUl og l igm~ lIde 


