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Sikavej 2-40, Skibby - P-plads 

 
Under henvisning til Deres forespørgsel har vi herved fornøjelsen at fremsende tilbud 
på asfalteringsarbejde på ovennævnte entreprise som følger: 

 
Slidlag på p-plads 

Udlægning af 65 kg/m2 AB 6t Granit belyst 
517 m2 à kr. 82,00 kr. 42.394,00 
 

Opretning forud for slidlag 
Udlægning af GAB 0, Type 11 

23 tons à kr. 1.250,00 kr. 28.750,00 
 
Regulering af flydende brønde  

7 stk. à kr. 500,00 kr. 3.500,00 
 

Lysningsfræsning  
50 m2 à kr. 150,00 kr. 7.500,00 
 

 I alt kr. 82.144,00  
 Moms 25% kr. 20.536,00  

 
 Total kr. 102.680,00  
 

 
Reguleringspris for mer-/mindreforbrug 

AB 6t Granit belyst kr. 1.000,00 pr. ton  
 
Det er forudsat at arbejdet udføres samtidig med fortov for Frederikssund 

Kommune. Såfremt det kan ikke lade sig gøre, tillægges anstilling på kr. 
10.000,00.  

 
Der skal sprøjtes for ukrudt 3 uger før arbejdet skal udføres. Behandling og 
fjernelse af ukrudt foretages af Dem.  
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Der står 5 stk. betondæksler som ikke kan højdereguleres. Vi lægger 

asfalten så pænt som muligt, men der vil blive en niveauforskel.  
 

Enhedspriser er eksklusiv moms. 

 
Priserne er baseret på udførelse i 2020. 

 
Afregning på grundlag af endelig opmåling af det færdige areal (arbejde) samt 
medgået forbrug.  

  
Der tages forbehold for:   

• Revnegennemslag fra underliggende lag samt gennemgroning af planter/ukrudt. 
• Indtryksmærker fra cyklers støtteben, stole, borde, stativer, containere m.v. 
• Lunker som skyldes manglende fald til eksisterende brønde samt manglende 

bæreevne i eksisterende opbygning. 
• Råvareprisstigninger og lovmæssige indgreb. 

• Standardforbehold for bygge- og anlægsarbejde af marts 2001 er gældende. 
 
I øvrigt i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser på 

www.pankas.dk  
  

Betalingsbetingelser: 21 dage netto.   
  
Sikkerhedsstillelse: Vi debitorforsikrer Dem i Tryg Garanti. Pankas A/S ansøger og 

betaler udgifterne til denne. Såfremt dette ikke er muligt, bedes De stille bankgaranti 
før opstart. 

  
I forbindelse med ordre bedes De oplyse EAN- eller CVR-nummer. 
  

Henvendelse vedrørende ovenstående bedes rettet til Kenneth Petersen, 
mobil 2811 9883. 

 
Vi håber, tilbuddet er i overensstemmelse med Deres ønsker og ser frem til at 
modtage Deres ordre. 

  
 

 Med venlig hilsen 
 PANKAS A/S  

   
 Kenneth Petersen 
 
 


