
  
Udvikling, Miljø og teknik    
Sekretariat  

  

       Tilbudsformular  
  

  
  

Søringen - Havndal  
  

  

Randers kommune udbyder 10 byggegrunde på Søringen, 8970 Havndal.  

  

Indgivne tilbud er bindende for køberen, og skal indeholde tydelig angivelse af 

budsum, samt hvilken grund eller grunde, der bydes på.   

Der afgives bud i hele kroner.   

Købstilbuddet skal desuden være dateret og behørigt underskrevet.  

  

Tilbud  
   

Tilbud angives i prioriteret rækkefølge  

  

Kommunen tager stilling til de indkomne bud på baggrund af højestbydende på 

den enkelte grund. Afgivelse af tilbud i prioriteret rækkefølge betyder, at hvis 

De ikke er højestbydende på den grund De har afgivet bud på som Deres 1. 

prioritet, vil kommunen tage Deres 2. prioritet i betragtning osv.  

  

Hvis De ønsker at afgive bud, således at der kan tages stilling til flere bud i 

prioriteret rækkefølge kan der højest afgives bud på 5 grunde.   

  

Undertegnede, som erklærer sig bekendt med de skriftlige salgsvilkår for  

Søringen i Havndal, afgiver herved følgende bindende tilbud i prioriteret 

rækkefølge:  

  

1. _________________   nr. ____          _____________________kr.  
   Søringen  



2. _________________   nr. ____          _____________________kr.   
  Søringen  

3. _________________   nr. ____          _____________________kr.   
  Søringen  

4. _________________   nr. ____          _____________________kr.  
  Søringen  

5. _________________   nr. ____          _____________________kr.  
   Søringen  
   

  

Navn, adresse og kontaktoplysninger (anføres i blokbogstaver)  

  

_______________________    _______________________  
Navn      
  

  Navn   

_______________________    _______________________  
Adresse      
  

  Adresse   

_______________________    _______________________  
Postnr. og by      
  

  Postnr. og by   

_______________________    _______________________  
Dato og underskrift    

  Dato og underskrift  

  

  

  

 
Mail adresse  

  

  

  

 
Kontakt tlf.  

  

  

Tilbudsformular og fortrydelsesretsskema sendes mærket “Udbud Søringen  

– Må kun åbnes af Sekretariatet ” til mailadressen:  

  

udbudgrundsalg@randers.dk  

  

Bud skal være modtaget i ovenstående mail senest 24. juni 2019 kl. 12.00  

  

Budgiver bærer selv ansvaret for, at bud når rettidigt frem.  



Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af buddene.  

  

Fortrydelsesret  

  

NB! Fortrydelsesretsskema, der er vedlagt salgsmaterialet eller som kan 

downloades på www.randers.dk skal underskrives af tilbudsgiveren og 

medsendes tilbuddet. Buddet er ikke gyldigt uden underskrevet 

fortrydelsesretsskema og tilbudsformular.  

  
6 dages fristen for fortrydelse gælder, fra den dag kommunen har accepteret et tilbud.  

  
Der meddeles svar på bud via angivet mailadresse senest 26.06.19  


