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TILBUDSBLANKET

Mindstepris inkl. moms 10.000 kr.

Undertegnede byder herved kontant inkl. moms                                            kr. 

skriver kroner                                                                                           .

for køb af ejendommen beliggende ___________________________________________

Tilbudsgiver bekræfter ved sin underskrift at have læst og accepteret udbudsvilkår af 2. marts
2020 om salg af parcelhusgrunde for 10.000 kr. samt salgsmaterialet gældende for ovenstående 
adrese.

Købsatilbud skal afgives som en kontantpris på ejendommen uden forbehold eller betingelser i 
forhold til købesummen eller andet.

Købstilbud, der indeholder forbehold eller en kontantpris på andre vilkår end anført i 
udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ukonditionsmæssige. 

Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
vedlægges købstilbuddet. 

Såfremt der modtages flere enslydende bud lig med eller over den udbudte pris, kan sælger vælge 
at trække lod eller søge overbud blandt de tilbudsgivere, som har afleveret købstilbud. Modtages 
købstilbud efter budfristens udløb, som er væsentligt over eller bedre end de øvrige indkomne 
købstilbud, skal sælger tage hensyn til disse. 

Sælger forbeholder sig ret til at foretage forhandlinger med tilbudsgiverne og lade tilbudsgiverne 
fremkomme med supplerende købstilbud, jf. udbudsbekendtgørelsens bestemmelser. 

Ønskes ejendommen indkøbt til selskab under oprettelse eller med mulighed for overdragelse til 
anden juridisk person, kan købstilbud angives med ”eller ordre”. Dette angives efter tilbudsgivers 
navn på tilbudsblanketten. Afgives købstilbud efter ”eller ordre”, hæfter tilbudsgiver som 
selvskyldnerkautionist for opfyldelse af købstilbuddet. 

Aflevering af købstilbud
Købstilbuddet skal sendes eller afleveres i lukket kuvert mærket: 

”Købstilbud adresse – må ikke åbnes”

til 
ejendomsmægler x 

Eller



Side 2 af 2

Dok.nr. 3960529 – geo-2020-01077

til
Frederikshavn Kommune 
Ejendomscenteret
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

eller afleveres personligt til:

Frederikshavn Kommune 
Ejendomscenteret
Køb-Salg-Udleje
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Mailes til:
grunde@frederikshavn.dk mrk. Købstilbud adresse – geo-2020-01077

Det er tilbudsgivers ansvar, at købstilbud er rettidigt fremme. 

Der er ikke adgang til at overvære åbning af købstilbud. Indtil salg har fundet sted, er 
købstilbuddene fortrolige. 

Nærværende købstilbud er bindende for køber indtil den 1. april 2020.

Frederikshavn Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige 
købstilbud.

Den               /               2020

TILBUDSGIVER:_____________________________________________________

Adresse:_______________________________________________

Postnr./by:_____________________________________________

Tlf.:        _______________________________________________

E-mail:________________________________________________

CVR NR.:_______________________________________________

Underskrift(er):_________________________________________

(ved selskaber vedlægges tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

mailto:grunde@frederikshavn.dk

