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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11912-2017:TEXT:DA:HTML

Danmark-Birkerød: Uddannelse af personale
2017/S 008-011912

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Rudersdal Kommune
5798008450099
Stationsvej 36
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Morten Kliim-Due
Telefon:  +45 46114414
E-mail: MDU@rudersdal.dk 
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
5798008694226
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Morten Kliim-Due
E-mail: MDU@rudersdal.dk 
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gladsaxe.dk

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
5798008663000
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Morten Kliim-Due
E-mail: MDU@rudersdal.dk 

mailto:MDU@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
mailto:MDU@rudersdal.dk
www.gladsaxe.dk
mailto:MDU@rudersdal.dk
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NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rudersdal.dk/sektioner/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Rudersdal Kommune ved Skole og Familie
5798008450099
Stationsvej 36
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Morten Kliim-Due
Telefon:  +45 46114414
E-mail: MDU@rudersdal.dk 
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Rammeaftale vedr. levering af kompetence- og skoleudvikling vedr. synlig læring.
Sagsnr.: 17/751

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79632000

II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:
I 2014 valgte kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (4K) at indgå i et flerårigt
samarbejde om udvikling Synlig Læring på deres skoler. Forløbet blev støttet økonomisk af et bidrag på 7 000
000 DKK fra A.P. Møller Fonden. Den første fase af forløbet fra sommeren 2015 til sommeren 2017 har rummet
forskellige kompetenceudviklingsforløb og praksistrænings-perioder. Hoveddelen af indsatsen har været rettet
mod kommunernes 3500 lærere og pædagoger. Sideløbende med disse tiltag har forløbet opbygget et korps af
ca. 200 ressourcepersoner, kaldt Lokale Impact Coaches (LIC).
I sommeren 2016 besluttede kommunerne at forlænge samarbejdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet
ikke at deltage i forløbets anden fase frem til 2019.

www.gentofte.dk
https://www.rudersdal.dk/sektioner/udbud
mailto:MDU@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
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Forløbets anden fase har hovedfokus på at opbygge en endnu dybere viden om Synlig Læring og en integreret
praksis
Det er projektets anden fase, der sendes i udbud. Nærmere beskrivelse af projektet kan findes i
udbudsdokumenterne på www.rudersdal.dk

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Delaftale 1: Fordybelse og praksisforankring vedrører kompetenceudvikling og praksistræning af lærere og
pædagoger i arbejdet med synlig læring
Delkontraktnr.: 1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79632000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Kontrakten udføres i de 3 samarbejdskommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Projektforløbet skal skabe fordybelse og praksisforankring ift. skolers og medarbejderes viden og erfaring til
selvstændigt og i samarbejde med hinanden og andre skoler at videreføre arbejdet som synligt lærende skoler
som en integreret del af praksis. Forløbet skal udgøres af en vekselvirkning mellem kompetenceudvikling og
træning i praksis.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2017
Slut: 30/06/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

www.rudersdal.dk
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Rammeaftalen forventes delvist finansieret af Fondsmidler. Såfremt dette ikke viser sig muligt, forbeholder
Kommunen sig ret til at annullere grundet dette.
Der vil blive indgået aftale med en (1) leverandør på delaftale 1.

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Delaftale 2: Ledelse af en synligt lærende skole vedrører uddannelse og træning af skolernes ledelser og
Lokale Impact Coaches (LIC) i elevcentreret ledelse
Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79632000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Udførelsesstedet for kontrakten er i de tre samarbejdende kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Projektforløbet skal give skolernes team a ledere og lokale impact coaches (skoleteamene) den nødvendige
viden, tilstrækkelig redskaber og organisatoriske rammer, der gør dem i stand til at understøtte og forankre
en praksis præget principperne for en Synligt Lærende skole. Teorigrundlaget for forløbet skal udgøres af
bl.a. Vivian Robinson, Michael Fullan, Robert Marzano o.l. Forløbet skal foregå som en vekselvirkning mellem
kompetenceudvikling og praktisk træning, hvor overførslen til konkret praksis er et centralt fokusområde. Se
nærmere beskrivelse heraf på www.rudersdal.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2017
Slut: 30/06/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger
Rammeaftalen forventes delvist finansieret af Fondsmidler. Såfremt dette ikke viser sig muligt, forbeholder
Kommunen sig ret til at annullere grundet dette.
Der vil blive indgået aftale med en (1) leverandør på delaftale 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse

www.rudersdal.dk
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III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:
— Årsomsætning ESPD, del IV.B, 1a.
Tilbudsgiver skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver
opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, pkt. 2. Før ordregivers
beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til,
fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold
til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.
Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation:
Omsætning i de seneste 2 år: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 2 seneste disponible
regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for
denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne
afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Omsætning i de seneste 2 år: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK
(Delaftale 1), mindst 2 000 000 DKK (Delaftale 2) i de seneste 2 disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren
baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders
samlede omsætning i de seneste 2 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.
et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de seneste 2 disponible
regnskabsår. Oplysningerne angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument Afsnit III.B. Der henvises til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:
— Liste over de betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter, der er udført inden for de seneste 3 år,
med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten og angivelse af kontraktlængde (beskrivelse), årlig
omsætning for kontrakten (beløb), kontraktforholdets starttidspunkt (datoer), navnet på den offentlige eller
private kunde (modtagere), ESPD, del IV.C,1.b.
Tilbudsgiver skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver
opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, pkt. 2. Før ordregivers
beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til,
fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold
til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.
Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation:
Til at dokumentere tilbudsgiverens tekniske formåen kan der alene kræves den type dokumentation, som
fremgår af § 155 samt af §§ 157 og 158.
Såfremt de baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal de konkrete dele af
tjenesteydelsen udføres af den enhed, som Tilbudsgiver baserer sig på. Oplysningerne til teknisk og faglig
formåen afgives for hver af de enheder, som Tilbudsgiver støtter sin tekniske og faglige formåen på. Disse skal
endvidere dokumentere, at disse enheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene angivet ESPD afsnit III.
Med andre ord skal hver enhed, som Tilbudsgiver støtter sin tekniske og faglige formåen på, udfylde en ESPD
for så vidt angår afsnittene vedr. teknisk og faglig samt udelukkelsesgrundene.
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Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de
deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise 2 leverancer af sammenlignelig karakter, som den delaftale,
som Tilbudsgiver ønsker at byde ind på. Herunder referencer med projekter omfattende et større antal skoler og
undervisning i delaftalens materielle indhold.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
I kontrakten vil hensynet til samfundsansvar blive inddraget i relevant omfang. Det vil desuden være et
kontraktmæssigt krav, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at
opfylde kontrakten, sikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er
mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået
af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og
som gælder på hele det danske område, jf. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og
cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014. Ved »medvirker til at opfylde kontrakten« forstås arbejde udført i Danmark med
henblik på kontraktens opfyldelse.
Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af persondatalovgivningen, såfremt leverandøren får
kendskab til persondata i kontraktperioden.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
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Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/02/2017
Tidspunkt: 12:00
Sted:
Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud for Tilbudsgivere.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3) Yderligere oplysninger:
Der indgås aftale med (1) leverandør pr. delaftale.
Vedrørende ESPD:
Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælleseuropæiske udbudsdokument som et
foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager
alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde
1 fælleseuropæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller
flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælleseuropæiske
udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger
for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder
midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende
økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i
del II-V.
Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det
fælleseuropæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og152. Nærmere herom samt
tidsfristen herfor fremgår af udbudsmaterialet. Kommunen forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert
tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er
nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en
passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.
Kommunen skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet
af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal anføre
oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af
disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises
til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument om korrekt
udfyldelse af formularen.
Kommunen vil udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om følgende forhold
— § 137, stk. 1, nr. 2 vedr. konkurs eller insolvens/likvidationsbehandling.
Inden tildeling af endelig kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har besluttet at tildele kontrakten, skulle
fremlægge følgende dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene:
Som bevis for at Tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser over for det offentlige med hensyn til betaling af
skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, at den ikke er dømt for strafbare forhold, og at den ikke er
under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende situation kan tilbudsgiveren fremlægge en serviceattest.
Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.
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Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i
udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er
pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der
kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er
omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke indenfor en passende frist har forelagt tilstrækkelig
dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til
udbudslovens § 138, stk. 3.
Ordregiver tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om »self-cleaning«, såfremt dette er relevant.
Yderligere oplysninger:
Anslået værdi: I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum
for kontraktens fulde løbetid forudsat fuld fondsfinan.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon:  +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov
nr.618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov
nr.1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder
sig til:
(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet
udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en
begrundelse for beslutningen.
(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud
inden:
(2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort
(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte
tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk
indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
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(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,
stk.4.
(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §
185,stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon:  +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2017
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