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1 Arbejds-

bejds-

beskri-

velse

I arbejdsbeskrivelsen er 

angivet: ” møblet skal leve-

res med de krævede låse”. 

Kan du specificere låsetype 

nærmere, eller vil eks. lås 

med en firkantnøgle være 

acceptabel? 

Lås til opbevaring af net og master, samt 

til hejsefunktion og hjuljustering, skal 

kun kunde tilgås af kommunens driftsaf-

deling, hvorfor én type nøgle eller kode 

vil være nok hertil. Firkantsnøgle ville 

være acceptabel.

Lås til redskabsrum skal svare til antal 

brugere. Det skal være muligt for skoler 

og foreninger at have sit eget aflåselige 

rum. De skal hver i sær tildeles en nøgle 

af systemtype.

2 Arbejds-

bejds-

beskri-

velse

Kan brugssituationen for 

møblerne beskrives nær-

mere? F.eks. hvor ofte for-

ventes det at møblerne 

skal rykkes rundt, hvor ofte 

skal nettet hæves / sænkes, 

generelt en uddybning af 

den daglige driftssituation?

I dialog med kommunen og eventsfolk i 

Aarhus er det aftalt at pladsen det meste 

af året skal bruges som et aktivitetsrum 

med møblerne placerede som bander 

med hejsede net omkring boldbanerne. 

Den daglige brug af møblet er således 

ophold, afskærmning mod boldbaner, 

crossfit træning. 

Ved særlige tilfælde, større events, hvor 

hele pladsen skal tages i brug, skal møb-

lerne (de mobile) kunne sidestilles eller 
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bruges som tilskuerpladser. Dette kan 

være til en sommerkoncert, Tall Ships 

Races, en skate konkurrence om foråret 

eller julemarked om vinteren. Dvs. et gæt 

vil være at pladsen skal ryddes 2-5 gange 

årligt. Det er ligeledes i disse situationer 

som nettene skal sænkes og masterne 

pakkes væk i møblet.

3 Arbejds-

bejds-

beskri-

velse

Hvilken belægning vil der 

være på pladsen hvor møb-

lerne skal flyttes rundt?

De er placeret på en asfaltflade.

4 Tilbud-

dets 

indhold

Er det et krav for afgivelse 

af tilbud at der skal ved-

lægges konkrete ingeniør 

beregninger vedr. stål di-

mensionering/vind- og 

nyttelaster?

Ja, det skal fremgå af tilbuddet hvordan 

møblets stabilitet sikres.

5 Kontrak-

ten

Er der mulighed for æn-

dring af betalingsbetingel-

ser?

Uden et konkret og begrundet forslag til 

ændring af kontraktens betalingsbetin-

gelser, fastholder ordregiver betalingsbe-

tingelserne som disse fremgår af kon-

trakten. 


