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Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation 

mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger om udbuddet i øvrigt.  

 

1. AFGIVELSE AF TILBUD 

Tilbuddet skal afgives senest torsdag, den 16/2 2017, kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter 

dette tidspunkt, vil blive afvist. 

 

Fysisk indlevering: Tilbud skal sendes til eller afleveres på følgende adresse:  

 

 Skole og Familie 

 Att. Morten Kliim-Due, projektleder 

 Stationsvej 36 

 3460 Birkerød 

 

Tilbud kan ikke afgives på anden vis, herunder via e-mail. 

 

Tilbuddet bedes afleveret i to [2] papireksemplarer samt ét [1] elektronisk eksemplar ved-

lagt som USB-stik. Tilbuddet bør afleveres i en lukket forsendelse, der er mærket ”Kompe-

tence- og skoleudvikling vedr. synlig læring - tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen". 

 

Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud og skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfri-

stens udløb. 

 

2. UDBUDSMATERIALET  

Udbudsmaterialet er grundlaget for tilbudsgivers udarbejdelse af tilbud. Udbudsmaterialet 

er tilgængeligt via Rudersdal Kommunes hjemmeside på https://www.rudersdal.dk/udbud. 

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 

 Udbudsbekendtgørelse  

 XML-fil til ESPD 

 Disse udbudsbetingelser  

 Bilag til udbudsbetingelserne: 

o Bilag A: Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode)  

o Bilag B: Øvrige oplysninger (udbudsprocessen og udarbejdelse af tilbud) 

o Bilag C: Tilbudsbrev, som tilbudsgiver kan benytte ved afgivelse af sit til-

bud 

 Bilag D: Udkast til Rammeaftale, som indeholder de juridiske bestemmelser, der re-

gulerer forholdet mellem kontraktparterne. 

 Bilag D1: Opgavebeskrivelse 

 Leverandørens tilbud 
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Bilag D2: Tilbudsskema 

Bilag D3: Leverandørens tilbud 

 

Hvis tilbudsgiver finder, at der er elementer i kontrakten og/eller kontraktens bilag, som er 

uacceptable eller klart uhensigtsmæssige, kan tilbudsgiver efter fremgangsmåden i punkt 3, 

foreslå en ændring af kontrakten/kontraktens bilag. Ordregiver vil konkret tage stilling til, 

om de foreslåede ændringer vil blive indarbejdet. 

 

Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet vil blive meddelt alle på 

https://www.rudersdal.dk/udbud. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig løbende orienteret 

herom. 

 

3. KOMMUNIKATION OG SPØRGSMÅL TIL ORDREGIVER 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, 

skal ske på dansk via mail til Morten Kliim-Due på e-mail: MDU@rudersdal.dk 

 

Tilbudsgivernes skriftlige spørgsmål og ordregivers besvarelser heraf vil i anonymiseret 

form løbende blive meddelt alle på https://www.rudersdal.dk/udbud. 

 

Spørgsmål skal stilles senest torsdag den 2/2 2017. 

 

4. TILBUDDETS INDHOLD  

Et tilbud består af følgende dokumenter:  

 

A. Tilbudsbrev (Bilag C) 

B. Udfyldte eller færdiggjorte bilag  

C. ESPD 

 

Tilbuddet behøver ikke at indeholde kontrakten og de bilag til kontrakten, som ikke skal 

udfyldes/færdiggøres af tilbudsgiver. Kontrakten og disse bilag, anses for accepteret af til-

budsgiver. 

 

Ad A) Tilbudsbrev 

Tilbudsgiver bedes vedlægge sit tilbud et tilbudsbrev (Bilag C), der bør indeholde følgende 

oplysninger: 

 

 Hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet. 

 E-mailadresse og telefonnummer, som ordregiver kan rette henvendelse til i forbin-

delse med udbuddet. 

  

Ad B) Bilag 

Tilbudsgiver bedes udfylde eller færdiggøre følgende bilag:  

 Bilag D2 Tilbudsskema 

 Bilag D3 Leverandørens tilbud 

https://www.rudersdal.dk/udbud
https://www.rudersdal.dk/udbud
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Ad C) ESPD 

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud ESPD som et foreløbigt bevis for: 

 

1) at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbekendtgørelsens 

punkt VI.3), og 

2) at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finan-

siel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og i relation til teknisk og 

faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3).] 

 

Økonomisk og finansiel formåen 

 

Følgende nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår  

1. Årsomsætning ESPD, del IV.B,1.a 

 

Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, skal der alene oplyses om 

nøgletallene for det/de afsluttede regnskabsår, hvor tilbudsgiver har eksisteret. I 

ESPD, del IV.B, 3 oplyses i givet fald, hvornår tilbudsgiver etablerede eller startede 

sin virksomhed, 

 

Mindstekrav til virksomhedernes økonomiske og finansielle formåen 

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlige omsætning for den 

delaftale, som Tilbudsgiver afgiver tilbud på, inden for i de seneste 2 disponible 

regnskabsårer på mindst: 

 

Delaftale 1: d.kr. 6 mio. 

Delaftale 2: d.kr. 2 mio. 

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, bereg-

nes 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 omsæt-

ning i de seneste 2 disponible regnskabsår. 

 

Teknisk og faglig formåen 

 

Liste over de betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter, der er udført in-

den for de seneste 3 år, med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten 

og angivelse af kontraktlængde (beskrivelse), årlig omsætning for kontrakten (be-

løb), kontraktforholdets starttidspunkt (datoer), navnet på den offentlige eller private 

kunde (modtagere), ESPD, del IV.C,1.b. 
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Kommunernes vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at varetage den udbudte kon-

trakt sker på baggrund af oplysningerne i ESPD.  

 

Mindstekrav til virksomhedernes tekniske og faglige formåen 

For begge delaftaler gælder: 

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise 2 leverancer af sammenlignelig 

karakter, som den delaftale, som Tilbudsgiver ønsker at byde ind på. Herunder refe-

rencer med projekter omfattende et større antal skoler og undervisning i delaftalens 

materielle indhold. 

 

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt 

ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på 

andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne base-

rer sig på. Se ordregivers vejledning til ESPD. 

 

Kort vejledning i udfyldelsen af ESPD 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD for hver af de delaftaler, der gives tilbud på, til foreløbig 

dokumentation i relation til, om tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbudsprocedu-

ren, og om tilbudsgiver er egnet til at varetage den udbudte kontrakt/rammeaftale.  

 

Udbudsmaterialet omfatter filen ”espd-request.xml”, som tilbudsgiver skal downloade til 

sin computer. Filen skal ikke åbnes, men skal udfyldes på Europa-Kommissionens hjemme-

side på følgende internetadresse: 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome 

 

På Europa-Kommissionens hjemmeside vælges først sprog (”da Dansk”), hvorefter tilbuds-

giver skal klikke på ”Jeg er en økonomisk aktør” og herefter på ”Importere ESPD”. Efter-

følgende gives ved brug af ”Vælg fil” mulighed for at finde filen ”espd-request.xml”, som 

tilbudsgiver har downloadet. Når filen er valgt, angives tilbudsgivers land, hvorefter udfyl-

delse af ESPD kan påbegyndes ved at trykke ”Næste”. 

 

Det er til enhver tid muligt at gemme de indtastede oplysninger undervejs ved at gå til den 

sidste side af dokumentet og vælge ”Eksporter”. Herved genereres en fil kaldet ”espd-

response.xml”, som tilbudsgiver skal gemme på sin computer. Efterfølgende kan tilbudsgi-

ver fortsætte udfyldelsen af ESPD ved på startsiden at uploade filen ”espd-response.xml” i 

stedet for ”espd-request.xml”. 

 

Det færdigudfyldte ESPD skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud ved tilbudsafgivelsen.   

 

Det kan ske ved, at tilbudsgiver uploader den endelige ”espd-response.xml”-fil til [syste-

met] sammen med tilbudsgivers øvrige tilbudsdokumenter. Tilbudsgiver må gerne omdøbe 

filen, hvilket især kan være relevant, hvis der skal vedlægges mere end et ESPD.  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
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Tilbudsgiver kan alternativt gøre brug af funktionen ”Udskriv” på den sidste side af doku-

mentet og vedlægge en elektronisk udskrift af det færdigudfyldte ESPD i pdf-format eller 

tilsvarende gængs format.   

 

For yderligere oplysninger om udfyldelse af ESPD henvises til kapitel 2, s. 17 og frem i 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Det elektroniske ESPD - Sådan virker 

den”: 

 

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Vejledning%20om%20eESP

D/Vejledning%20eESPD.pdf 

 

I ESPD skal følgende være oplyst: 

 

5. VURDERING AF TILBUD 

Vurderingen af tilbuddene foretages som beskrevet i Bilag A. 

 

6. UDBUDDETS AFSLUTNING  

Før tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kon-

trakten, have fremlagt dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbuds-

lovens § 159, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens punkt III.1) og VI.3).  

 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud, der er det tilbud med bedste forhold mellem pris 

og kvalitet, jf. Bilag A, og har indhentet ovenstående dokumentation, træffer ordregiver 

beslutning om tildeling af kontrakten. 

 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at afly-

se udbuddet. 

 

Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, 

indtil ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen. 

 

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrakten er 

indgået. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet. 

 

Ordregiver anser ikke udbuddet for afsluttet, før kontrakten er underskrevet. 

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Vejledning%20om%20eESPD/Vejledning%20eESPD.pdf
http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Vejledning%20om%20eESPD/Vejledning%20eESPD.pdf

