Vejledning om budgivning
Sådan byder du på en grund
Du kan byde på en eller flere af grundene ved at sende dit skriftlige tilbud (den udfyldte tilbudsblanket) til
mail: ejendomsadministration@kerteminde.dk eller i en lukket kuvert til:
Kerteminde Kommune, Ejendomsadministrationen, Lindøalleen 51, 5330 Munkebo
Kuverten skal mærkes ”Tilbud på køb af byggegrund – Dalby”.
Tilbuddene skal være skriftlige, da grundene sælges efter reglerne om offentligt udbud.
Sidste frist for modtagelse af tilbud er onsdag den 15. juni 2022 klokken 10.
En grund sælges til den køber, der giver det højeste tilbud. Indeholder tilbuddet et forbehold, så kommer
dette tilbud ikke i betragtning ved salg af grundene.
Hvis flere købere giver det samme højeste bud på en grund vil alle, som har budt på den pågældende grund,
blive kontaktet i løbet af onsdag den 15. juni 2022 med en anmodning om at sende et nyt skriftligt tilbud
indenfor en ny fastsat frist.
I princippet kan denne procedure ske flere gange, hvis de interesserede igen byder samme pris.

Tilbudsblanket
Tilbuddet skal være Kerteminde Kommune i hænde senest
onsdag den 15. juni 2022, kl. 10.00
i en lukket kuvert mærket ”Tilbud om køb af byggegrund - Dalby” eller sendt til mail:
ejendomsadministration@kerteminde.dk
Byrådet har 28/4-2022 vedtaget følgende mindstepriser inkl. moms:
Adresse

m2

Mindstepris

Væbnervænget 26

937

314.000 kr.

Væbnervænget 24

997

325.000 kr.

Væbnervænget 35

1.029

331.000 kr.

Væbnervænget 37

1.087

341.000 kr.

Væbnervænget 33

1.500

413.000 kr.

Budprisen skal gives som fast beløb, og ikke ”X” kr. mere end højeste bud. Grundene sælges på de vilkår,
som fremgår af købsaftalen.

Tilbud på køb af parcelhusgrund
Prioritet:

Adresse

Budpris inkl. moms

1
Evt. 2.
Evt. 3
Ønsket overtagelsesdato:
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Mail:
Dato og Underskrift:

Kontaktperson og telefonnummer onsdag den 15. juni 2022
__________________________________________________________
Tilbuddet er afgivet uden forbehold og er bindende indtil den 1. august 2022, kl. 16.
Hvis du inden dette tidspunkt modtager en skriftlig accept fra os, er der hermed indgået en bindende aftale
for begge parter.

