
VOR FRUE KIRKE
Svendborg

BETINGELSER VEDR. ARBEJDER FOR 
VOR FRUE KIRKES BYGNINGER.

Kirkens bygninger består af:

A) Kirken.(K) + sagsnr.
B) Menighedsrådshuset. benævnt (M) + sagsnr.
C) Præstegården i Bagergade 43. benævnt (B) + sagsnr.
D) Præstegården på Ørbækvej 25. benævnt (Ø) + sagsnr.

Orintering om sagsforløb:
- Kirkeværgen indhenter tilbud (normalt op til 3 stk.)
- Entreprenøren forpligter sig til at besigtige arbejdets omfang før tilbudsgivning. Husk altid at
  tlf./mail præst (præstegård) eller kirketjener (kirke, menighedsrådshus) for aftale før besigtigelse.
- Entreprenøren mailer/poster underskrevet tilbud og betingelser (nærværende dokument) til kirkeværgen.
- Kirkeværgen/udvalgsformand accepterer et af tilbuddene i mail til entreprenøren.
- Entreprenøren kontakter kirkekontor eller præster for aftale om arbejdets opstart mm. (kun mail eller tlf.)
- Entreprenøren mailer til kirkeværgen når arbejdet opstartes og når det afsluttes. (orientering).
- Kirkeværgen besigtiger arbejdet, evt. mangler skal entreprenøren udføre inden 10 arb.dage fra manglen    
  konstateres. (evt. manglelliste fremsendes af kirkeværgen til entreprenøren pr. mail).
- Entreprenøren fremsender faktura med sagsnavn - kirke, MR-hus eller præstegård. 
  Fremsendes til kirkekontoret.
- Kirkekontor fremsender faktura til kirkeværge for godkendelse.
- Kirkeværge indstiller faktura til betaling, når arbejdet er godkendt og evt. mangler er udbedret.
- Kirkekontor betaler entreprenøren.

Tilbud skal indeholde:

- Tilbudsliste opdelt med de enkelte arbejders pris samt materialebeskrivelse. (type, fabrikat).
- Omfanget skal fremgå af tilbuddet.
- Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. Der ønskes oplyst timepris for evt. ekstraaftaler.
- Entreprenørens ansvarlige kontaktperson tlf.nr. og mailadresse skal fremgå af tilbuddet.
- Evt. forbehold.

I entrepriserne er indbefattet alle arbejdsydelser, materialer og leverancer, der er nødvendige for arbejdets 
udførelse og som ikke udtrykkeligt er undtaget, herunder vinterforanstaltninger, stillads, lifte, skurvogne.
Entreprenøren har ansvaret for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med tilbuddet samt evt. beskri-
else, tegninger samt gældende normer og regler. Ikke nærmere angivne detaljer forudsættes udført på fuld 
forsvarlig og enhver henseende tilfredsstillende måde, svarende til første klasses praksis, og således at de 
normalt til entreprisen hørende arbejder skal være indeholdt i tilbud, herunder div. demontering og affald-
shåndterring.

Økonomi:
- Ekstraarbejder skal aftales skriftligt med kirkeværgen.
- På alle fakturaer skal det tydeligt fremgå hvor det fakturerede er udført - kirke, MR-hus eller præstegård. 

Før arbejdet igangsættes:
Arbejdet skal efter aftale tilrettelægges således at det ikke forstyrre kirkehandlinger. Derfor forpligtiger       
entreprenøren sig til at aftale tidsplan direkte med kirkekontor eller præster før arbejdet igangsættes.

Entreprenøren forpligter sig til at:
Entreprenøren forpligter sig til at udføre arbejdet iht. gældende love, bekendtgørelser, regulativer og ve-
dtægter, herunder: Arbejdstilsynets forordninger, samt de stedlige forsyningsselskabers gældende regula-
tiver.

Entreprenørens godkender hermed  ovenstående betingelser vedr. arbejder for Vor Frue Kirke Svendborg.

Dato:   (Entreprenørens underskrift og stempel. (vedlægges tilbuddet))


