Offentligt udbud på rensning af tagrender
Af Jeppe August, Tagrendetrolden ApS – januar 2021.

Når du som offentlig instans skal udbyde et projekt på rensning af tagrender, er der en
række konkrete forhold du bør forholde dig til.
Denne tjekliste, som er udarbejdet af Tagrendetrolden ApS, indeholder de punkter, som vi
igennem vores 5 års erfaring med udbud på rensning af tagrender på offentlige projekter, har
erfaret, er det vigtigste at forholde sig til.

De 3 væsentligste elementer i et offentligt udbud på rensning af tagrender:
1. Udbudsbrev:
•
•
•
•

Opstart: hvornår må arbejdet tidligst opstartes og hvornår skal arbejdet senest være
afsluttet.
Omfang: Rensning af tagrender, nedløbsrør og tagbrønde (eventuelt også
sandfangsbrønde og acu dræn).
Varighed: hvor længe løber kontrakten (antal år) og hvor ofte skal arbejdet udføres
(antal leveringer pr. adresse pr. år).
Timepris på eventuelle yderligere leveringer, hvis behovet opstår.

2. Ejendomsliste (i Excel):
•
•

ID, navn, vejnavn, postnr. og by (evt. indikering af antal meter tagrende samt et
oversigtskort pr. adresse men dette er ikke nødvendigt).
Kolonne hvor tilbudsgiveren skriver sin pris ud fra hver ejendom samt en samlet pris
for projekter i bunden af arket.

3. Standard betingelser:
•
•
•

•
•
•

Alt arbejde skal altid udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Leverandøren skal til enhver tid sikre ordentlige arbejdsforhold for sine medarbejdere
og eventuelt underleverandører iht. danske standarder.
Arbejdet skal dokumenteres med fotos af alle tagrender der renses, og fotos skal
indeholde GPS koordinater således af udbudsgiveren kan foretage
kvalitetsopfølgning af det udførte arbejde.
Rapport på hver adresse som indeholder en rapportering af fejl og mangler på
tagrendesystemet (eventuelt også på sandfangsbrønde og acu dræn)
Affaldshåndtering foretages af leverandøren uden yderligere beregning.
Støjende arbejde må foretages i tidsrummet: xx/xx, på følgende dage: xx/xx og
generelt skal arbejdet udføres med hensyntagen til brugerne af ejendommen.

•

•

Alle udgifter i forbindelse med udførelsen af arbejdet skal være inkluderet i
tilbudsgiverens samlede pris og pris pr. ejendom (fx men ikke begrænset til udgifter
til materiel)
Udsættelse af planlagt arbejde grundet vejrforhold, meldes til kontaktperson: navn og
kontaktoplysninger.

Særtilbud til offentlige udbudsgivere
Husk at vi tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning - samt en komplet udbudsskabelon
til offentlige beslutningstagere, der skal til at lave et udbud på rensning af tagrender.
Kontakt Salgsleder og Projektansvarlig, Jeanette Jensen hos Tagrendetrolden ApS for at
booke et møde vedr. dit næste udbud på jeanette@trold.dk eller 25942541.
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