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Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte 
Teknologi 8.1 

   
A. Tilbudsmodtager (udfyldes af ansøger eller tilbudsgiver) 

Navn: 
      

CVR-nr.: 
      

Adresse, hvor teknologien skal installeres: 
      

Gade/vej og nr.:  
      

Postnr.:  
      

By:  
      

 
B. Tilbudsgiver (udfyldes af tilbudsgiver) 

Dato:  
      

CVR-nr.: 
      

Firma: 
      

Adresse: 
      

Navn på tilbudsgiver: 
      

Løbenr. på tilbud:  
      

Underskrift/stempel 
 
 
 
 
 
 

 
C. Tilbud (udfyldes af tilbudsgiver) 

1. Det tilskudsberettigede obligatoriske udstyr 
Udstyr til ny sprøjte eller eftermontering på eksisterende sprøjte 
 

    Pris  

(ekskl. moms) 

1.1 Styrebokse 
 

      

Model:        

Antal:        
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Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte 
Teknologi 8.1 

 
C. Tilbud (fortsat) 

     Pris  

(ekskl. moms) 

1.2 Ventiler       

Model:        

Antal:        

 

1.3 Terminal       

Model:       

Antal:       

 

1.4 GPS modtager       

Model:       

Antal:       

 

1.5 Antenne       

Model:       

Antal:       

Samlet pris på udstyr (ekskl. moms)       

 

2. Levering 
 

2.1 Pris for levering (ekskl. moms)        

 

3. Installering 
 

3.1 Pris for installation (ekskl. moms)       
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Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte 
Teknologi 8.1 

4. Samlet pris  

4.1 Samlet pris på tilbud (ekskl. moms)       

 
 

 D. Type af tilbud (udfyldes af ansøger) 

Sæt kryds 

Dyreste tilbud       Billigste tilbud       
(tilskudsberettiget beløb) 

Eneleverandør1       

 
 

Miniguide til at udfylde tilbudsskabelon2 
1. Tilbudsgiver finder tilbudsskabelon på tilskudsguiden 
2. Tilbudsgiver udfylder b, c og a (helst elektronisk) 
3. Tilbudsgiver underskriver og sender tilbudsskema retur til tilbudsmodtager eller konsulent 
4. Tilbudsmodtager eller konsulent udfylder d 
5. Tilbudsmodtager eller konsulent sender til LBST sammen med ansøgningsskemaet i tast selv service 

Eller 
1. Tilbudsmodtager udfylder a 
2. Tilbudsmodtager sender skema til tilbudsgiver 
3. Tilbudsgiver udfylder b og c (helst elektronisk) 
4. Tilbudsgiver underskriver og sender tilbudsskema retur til tilbudsmodtager 
5. Tilbudsmodtager udfylder d 
6. Tilbudsmodtager sender til LBST sammen med ansøgningsskemaet i tast selv service 

 
Udbud 
Skabelonen kan anvendes til indhentning af sammenlignelige tilbud, så vi kan dokumentere udgifternes 
rimelighed. Hvis dit projekt er en bygge-anlægsopgave, som er omfattet af udbudsreglerne, så skal du være 
opmærksom på de gældende udbudsregler. Læs mere om udbudsreglerne i afsnit 5.2 i Vejledning om tilskud 
til Miljøteknologi 2018, Æg & Fjerkræ, Gartneri og Planteavl.  
 

                                              
1 Husk at indsende dokumentation for eneleverandør sammen med ansøgningen om tilskud. 
2 Vejledning til udfyldelse af skabelonen findes på Tilskudsguiden på www.lbst.dk 


