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Vesthimmerlands Kommune sælger 17 boligparceller i udbud. Blanketten anvendes til at afgive bud. Kun bud 

modtaget på nærværende blanket kan komme i betragtning.  

 

Jeg / Vi ønsker at give bud på  

 
1. prioritet: Grund nr. ________ (skriv tydeligt husnummeret) 

 

Buddet lyder på________________________ kr. pr. m
2 
inkl. moms  

(tilslutningsomk. betalt af Vesthimmerlands Kommune tillægges buddet efterfølgende, se udbudsmateriale) 

 
2. prioritet: Grund nr.________ (skriv tydeligt husnummeret) 

 

Buddet lyder på________________________ kr. pr. m
2 
inkl. moms 

(tilslutningsomk. betalt af Vesthimmerlands Kommune tillægges buddet efterfølgende, se udbudsmateriale) 

 
3. prioritet: Grund nr.________ (skriv tydeligt husnummeret) 

 

Buddet lyder på________________________ kr. pr. m
2 
inkl. moms 

(tilslutningsomk. betalt af Vesthimmerlands Kommune tillægges buddet efterfølgende, se udbudsmateriale) 

 
4. prioritet: Grund nr.________ (skriv tydeligt husnummeret) 

 

Buddet lyder på________________________ kr. pr. m
2 
inkl. moms 

(tilslutningsomk. betalt af Vesthimmerlands Kommune tillægges buddet efterfølgende, se udbudsmateriale) 

 

Jeg / Vi ønsker kun at købe en parcel_______ (sæt kryds, hvis Vesthimmerlands Kommune skal frafalde dine 

øvrige bud på parceller, hvis du får opfyldt en højere stående prioritet). 

 

Bud er givet af 

Navn____________________________________________________________________________________ 

(skriv med blokbogstaver) 

Adresse__________________________________________________________________________________ 

(skriv med blokbogstaver) 

Telefon nummer____________________________________________________________________________ 

(skriv tydeligt) 

E-mai ___________________________________________________________________________________ 

(skriv tydeligt) 

Underskrift _______________________________________________________________________________ 

 

Jeg er indforstået med  

 at have taget det samlede udbudsmateriale med i betragtning inden jeg har afgivet mit bud 

 at Vesthimmerlands Kommune kan forkaste alle indkomne bud, jf. lov om kommuners Styrelse §68 og 
bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 

 at parcellerne sælges efter de nævnte kriterier 

 at jeg som budgiver ikke er til stede ved åbningen af bud, men bliver orienteret om udfaldet af 
budrunden, efter Økonomiudvalgsmødet d. 26. juni 2019.  

 at orienteringen om beslutningen fra Økonomiudvalget tidligst er mig i hænde d. 27. juni 2019 efter 
middag 

 

BUDBLANKET 

 
 
 

 
 

 
Dato: 20. maj 2019 

 
Sagsnr.: 13.06.02-G01-554-19 

 


