KPC Herning A/S

Virksomhed

CVR:
For entreprisen:

Sag

31179742
Byens Ø (sags nr. 4485-003)

Tidsfrister

Mangler

Arbejdsmiljø

X

Kundetilfredshed

Skala:

Projektinformation
Kunde

Boligforeningen Kristiansdal

Evalueret af

Boligforeningen Kristiansdal

Anvendelse

Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse

Projekttype

Nybyggeri

Partnering

Nej

Bemærkninger

Ingen

Entrepriseinformation
Evalueringstidspunkt

9. december 2015

Entrepriseform

Totalentreprise

Byggestart

2. juli 2014

Virksomhedens rolle

Totalentreprenør

Aflevering

9. juli 2015

Entreprisesum

50 - 100 mio. kr.

Gyldig til og med

9. december 2018

Er evalueringen afbrudt?

Nej
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KPC Herning A/S

Virksomhed

CVR:
For entreprisen:

Sag

31179742
Byens Ø (sags nr. 4485-003)

Område

Indikator

Virksomhedens resultat

Tidsfrister

Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid
korrigeret for tidsfristforlængelser

Mangler

1) Antal kosmetiske mangler

0,000 pr. mio. kr.

2) Antal mindre alvorlige mangler

0,000 pr. mio. kr.

3) Antal alvorlige og kritiske mangler

0,000 pr. mio. kr.

4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere

0,000 pr. mio. kr.
0,000 %

Har der været mangler ved afleveringen, som har
vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug
af væsentlige dele af byggeriet?

Kundetilfredshed

Arbejdsulykker fordelt efter alvorskategori

Nej
Kategori

1

2

3

Antal

0

0

0

Ulykkesfrekvens

0,0 pr. mia. kr.

Vægtet ulykkesfrekvens

0,0 pr. mia. kr.

Kundetilfredshed med byggeprocessen

Bygge
Rating

100,0 %

Økonomisk værdiansættelse af mangler

Arbejdsmiljø

X

(skala 1-5)

Kundeloyalitet (skala 1-5)

5,0
5,0

Point i alt (max. 20)

20,0

Emner i kundetilfredshedsmåling

Vurdering

Betydning

5

5

5

5

Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.

5

5

Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.

-

-

5

5

5

5

-

-

Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.

5

5

Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i
overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.

5

5

Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved
planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav
og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.

Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde
mellem projektets nøglepersoner.
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer,
beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.
Entreprenørens evne til at gennemføre en aktiv og forebyggende sikkerheds- og
arbejdsmiljøpolitik under arbejdets udførelse.
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