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Tilbudsblanket 
Storparceller Stenlængegård 

 
 

 
Røde tal på oversigtskort henviser til måleblad af 16.11.2021 
 
Undertegnede  
 
Navn:  [Indsæt] 
CVR-nr./CPR-nr.: [Indsæt] 
Adresse:  [Indsæt] 
Telefonnr.: [Indsæt] 
E-mail:  [Indsæt] 

 

 
Tilbyder herved at købe:  
 
Storparcel nr. indsæt (jf. måleblad) tilhørende Næstved Kommune på de fastsatte udbudsvilkår 
og for en kontantpris ekskl. moms på:  
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Kr.  [Indsæt] pr. byggeretsmeter ekskl. moms 
Skriver kr.  [Indsæt] pr. byggeretsmeter ekskl. moms 

  
Byggeriet er projekteret til at omfatte ______ antal byggeretsmeter, svarende til en købesum 
på kr. _________________________ ekskl. moms. 

Købesummen tillægges moms. 

Køber betaler herudover til sælger byggemodningsbidrag til varmeforsyning samt 
tilslutningsbidrag til spildevand, brugsvand, el samt varmeforsyning til forsyningsselskaber i 
henhold til de til enhver tid gældende takstblade. 

Jeg/vi er bekendte med, at ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 
68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens 
henholdsvis regionens faste ejendomme, og at Næstved Kommune forbeholder sig ret til at 
vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste dem alle.   
 
Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift eller fuldmagt forevises for kommunen 
samtidigt med modtagelse af købstilbud. Tilbudsgiver skal oplyse nærmere om sin egen 
organisationsform og evt. tilknyttet koncern, herunder navn og adresse på ansvarlige 
indehavere af tilbudsgivende virksomhed. Tegningsudskriften må ikke være over 3 måneder 
gammel. 

Købstilbud skal være ledsaget af materiale der i tekst og tegninger beskriver tilbudsgivers 
projekt og disponering af Ejendommen samt angiver det anslåede antal byggeretsmeter.  
 
Købstilbud skal være ledsaget af en skriftlig bankgaranti eller bankerklæring som dokumentation 
for købers betalingsevne, som betingelse for at sælger tager stilling til det afgivne tilbud. 

 
Jeg/vi bekræfter at have modtaget og gjort sig bekendt med det samlede udbudsmateriale 
 
Sted og dato: [Indsæt] 
 
 
 
Underskrift:  
 
_________________________________ 

 
_______________________________________ 

Navn:  Navn: 
 
 
[Underskrift skal ske i overensstemmelse med tilbudsgivers tegningsregel] 
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Liste over storparceller med parcelnummer og nummer ifølge lokalplan samt areal 
 
Parcelnummer 
jf. måleblad 
af 16.11.2021 

Nummer 
storparcel  
jf. lokalplanen  

Areal i m2 i 
henhold til 
måleblad af 
16.11.2021 

3 2.1 5.758 
5 2.2 4.248 
6 2.3 3.777 
7 4.1.1 3.865 
10 4.1.2 4.952 
8 4.1.3 4.391 
11 4.1.4 4.459 
9 4.2.1 4.551 
12 4.2.2 3.570 

 


