
 
 

 

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS 
Skovvangen 28 | 6000 Kolding | Tlf.: 7932 0100 | www.ifirs.dk 

Håndværkerydelser 
 

Annonceringen gennemføres som en offentlig licitation, jf. tilbudsloven (bekendtgørelse af lov nr. 
338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).. 
 
1. Deltagende skoler 
AMU Fyn 
Erhvervsskolen Nordsjælland 
HANSENBERG 
Horsens HF & VUC 
Social- og Sundhedsskolen Syd 
Syddansk Erhvervsskole 
UddannelsesCenter Holstebro 
 
2. Beskrivelse af opgaven 
Ordregiver ønsker tilbud på udførelse af forefaldende elektrikerarbejder, forefaldende VVS- og VA-
arbejde (vand, varme, ventilation og sanitet), mure-, tømrer og malerarbejde.  
Ud over de forefaldende arbejdsopgaver vil der forekomme akutte opgaver. 
 
Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 29.836.813,56. 
  
3. Kontakt 
Indkøbsfællesskabet IFIRS 
c/o HANSENBERG 
Skovvangen 28 
6000 Kolding 
  
Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Anett Hansen 
  
Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell. 
  
4. Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud 
I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske 
udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, 
skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som 
virksomhed i systemet. 
 
Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket 
https://permalink.mercell.com/80534080.aspx. 
 
 
Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning. 
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5. Uddybende spørgsmål 
Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes 
skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 27.02.2018. 
   
6. Tidsplan 
Offentliggørelse af udbuddet 
09.02.2018 
 
Tilmelding til besigtigelse 
20.02.2018 
 
Besigtigelser 
Uge 8 
 
Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål 
27.02.2018 
 
Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar 
07.03.2018 
 
Sidste frist for modtagelse af tilbud 
13.03.2018 
 
Forventet beslutning om leverandørvalg 
15.04.2018 
 
Forventet kontraktstart 
15.05.2018 
  
7. Tilbudsfrist 
Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 13.03.2018 kl. 12.00. 


