
 

 

Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder 
 
 
(Til samtlige direktorater med tilhørende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, 
som udfører eller yder støtte til bygge- og anlægsarbejder) 
 
 
 
 
  ''''  1.  Dette cirkulære gælder for hjemmestyrets bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede 
leverancer. I leveranceforhold er Aarbejdet@ i dette cirkulære at forstå som leverancen (og 
entreprenøren at forstå som sælgeren). 
  Stk. 2.  Bygge- og anlægsarbejder, til hvilke hjemmestyret yder støtte, refusion, lån eller 
garantier, eller som finansieres helt eller delvist over de årlige landstingsfinanslove, omfattes af 
cirkulæret, medmindre andet følger af lovgivningen. 
  Stk. 3.  Leverancer, som skal reserveres før en licitation, omfattes ikke af cirkulæret. 
 
  ''''  2.  Udbud skal ske efter AFælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed i Grønland@ (AP). 
  Stk. 2.  Afvigelser fra AP må kun gøres, når særlige grunde taler for det. Bestemmelser om 
afvigelser skal i de enkelte tilfælde tydeligt fremhæves i udbudsmaterialet. 
 
  ''''  3.  Arbejdet skal udbydes offentligt. Begrænset (ikke offentligt) udbud kan dog anvendes 
som nævnt i ' 6, mens underhåndsbud alene kan indhentes som nævnt i ' 7. 
  Stk. 2. Arbejde i regning er ikke omfattet af stk. 1. Arbejde i regning kan anvendes, når 
særlige grunde foreligger, eller hvis værdien af arbejdet ikke overstiger 300.000 kr. 
 
  ''''  4.  Offentligt udbud omfatter offentlig licitation og offentligt udbud i totalentreprise. 
 
  ''''  5.  Ved offentligt udbud skal alle have adgang til at byde. 
  Stk. 2.  Offentligt udbud til en samlet værdi på 5 mio. kr. eller mere skal bekendtgøres i 
landsdækkende aviser. Har arbejdet en værdi på under 5 mio. kr. skal opfordringen til at byde 
bekendtgøres i lokalaviser eller ved opslag, eller udbyderen kan vælge at bekendtgøre udbudet 
i landsdækkende aviser. 
 
  ''''  6.  Begrænset udbud omfatter indbudt licitation og begrænset udbud i totalentreprise. 
  Stk. 2.  Begrænset udbud kan anvendes, når kun bestemte entreprenører har den nødvendige 
kapacitet eller det nødvendige speciale til at udføre arbejdet. 
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  ''''  7.  Underhåndsbud kan indhentes 
1) på arbejder hvis omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan 

fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse restaurerings-, reparations- og 
ombygningsarbejder, 

2) på arbejder til en værdi på 500.000 kr. eller derunder, 
3) når kun en entreprenør har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, eller 
4) når andre særlige grunde taler for at vælge en bestemt entreprenør. 
 
  ''''  8.  Ved offentlig licitation skal det laveste tilbud antages, idet udbyderen skal prissætte 
eventuelle forbehold fra de bydende for at afgøre hvilket tilbud, der er det laveste. 
  Stk. 2.  Udbyderen er dog berettiget til ikke at antage det laveste tilbud, hvis denne finder det 
overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i 
tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig måde og i rette tid. Udbyderens begrundelse for at 
forkaste tilbudet skal foreligge skriftligt. 
 
  ''''  9.  Ved indbudt licitation må ikke bestemmes, at andet end laveste tilbud kan antages. 
 
  ''''  10.  Ved udbud i totalentreprise skal det tilbud antages, der alle forhold taget i betragtning 
må anses for det fordelagtigste. 
 
  ''''  11.  Det påhviler den støtteydende myndighed at påse, at arbejdets udbud og overdragelse 
sker i overensstemmelse med cirkulæret. 
  Stk. 2. Senest ved indgåelse af aftale om udførelse af bygge- og anlægsarbejder i 
totalentreprise skal til Direktoratet for Boliger og Infrastrukur, Postboks 909, 3900 Nuuk, 
sendes oplysning om, hvilket arbejde det drejer sig om samt entreprisesummen. 
 
  ''''  12.  Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2000, og har virkning for arbejder og 
leverancer, der udbydes fra denne dato. 
 
 
Grønlands Hjemmestyre, den 26. september 2000. 

 
 
 
 
Steffen Ulrich-Lynge 

/ 
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Jens K. Lyberth  
 

 


