
 

Aftaler om håndværkerydelser pr. 1. okt. 2017 
Frederiksberg Kommune har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftaler om håndværkerydelser vedr. 

reparation og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.  

Frederiksberg Kommune har indgået aftaler om håndværkerydelser. Håndværkerydelserne er inddelt i fem 

rammeaftaler, som omfatter EL, VVS, Murer-, Maler-, og Tømrer- og Snedkerarbejder. Rammeaftalerne omhandler 

udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af tekniske installationer samt indvendig vedligeholdelse på Frederiksberg 

Rådhus.  

 

Rammeaftalerne trådte i kraft   den 1. oktober 2017 – og udløber den 30. september 2019. Der er via  option mulighed 

for  forlængelse i op til 2 x12 måneder. Rammeaftalernes samlede forventende årlige omsætning  er  ca. 19 mio. kr.  

 

I nedenstående skema ses, hvilke virksomheder, Frederiksberg Kommune har valgt at indgå kontrakt med, fordelt på 

de enkelte rammeaftaler. 

 

El  

 

VVSr 

 

Murer  

 

Maler   

 

Tømrer- og 

snedker  

 HRH EL A/S  

 Lyngby El 

Team  A/S  

 SIF Gruppen 

A/S  

 Skou Gruppen 

A/S  

 

 CURA VVS 

A/S  

 ENCO VVS 

A/S  

 Finn L. & 

Davidsen A/S  

 VVS & 

Varmeteknik 

A/S  

 CH-Byg A/S 

 Combi Byg A/S  

 HRH Murer 

A/S  

 Skou Gruppen 

A/S  

 

 CH Byg A/S  

 Malerfirmaet 

Petersen & 

Andersen A/S  

 Malerfirmaet 

10-Kanten A/S  

 Malerfirmaet 

Rasmussen 

A/S  

 Adserballe & 

Knudsen A/S  

 BMT Byg A/S  

 CH Byg A/S  

 Combi Byg A/S  

 

 

Anvendelse af rammeaftalerne  

For alle fem rammeaftaler gælder, at samtlige arbejder tildeles ved miniudbud blandt entreprenørerne på rammeaftalen.  

 

Mindre opgaver, der hver for sig ikke overstiger en værdi på 75.000 kr., sendes i udbud med henblik på indgåelse af en 

periodekøbsaftale på 6-12 mdr.’s varighed med den vindende entreprenør. Større enkelt opgaver, der overstiger en 

værdi 75.000 kr., sendes ligeledes i miniudbud, hvorefter der indgås en aftale om ét konkret arbejde med den vindende 

entreprenør.  

 

Såfremt en opgaves økonomiske værdi skønnes at overstige 3 mio. kr. (ekskl. moms), er opgaven undtaget 

rammeaftalen.  

 

Kontakt 

 


