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1.1 Indledning  

Rudersdal Kommune, DRIFT, har besluttet at genudbyde den vognmandskørsel, som ikke udføres med kommunens 

eget materiel, som et offentligt udbud. Der vil blive indgået aftale med én vognmand. 

 

Udbuddet sker som en konsekvens af, at den hidtidige kontraktperiode for tilsvarende vognmandskørsel udløber den 

31.10.2017.  

 

Udbuddet gennemføres som et udbud i henhold til Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien, jf. 

Lov nr. 1564 af 15. december 2015 samt lovbekendtgørelse nr 593 af 02/06/2016, som omfatter offentlige kontrakter 

med en anslået værdi, der ligger over tærskelværdien for tjenesteydelseskontrakter.   

Den nævnte lov trådte i kraft den 1. januar 2016 og indeholder en del nye tiltag herunder tilbudsgivernes obligatoriske 
brug af det fælleseuropæiske udbudsdokument, ESPD.  

ESPD-dokumentet skal anvendes ved afgivelse af tilbud og fremgår af EU-Kommissionens vejledning herom på 

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

 

Oplysninger anvendelsen kan hentes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejledning til loven fra januar 2016 og 
vejledning om brug af 2017 ESPD: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD, version 2 fra 
marts 2017. 

Ansøgere skal være opmærksomme på den administrative lettelse i de nye regler, der medfører, at der ikke skal 

fremsendes dokumentation for opfyldelse af de stillede krav, idet tro- og love erklæring på ESPD er tilstrækkeligt. Kun 

den tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten skal på anfordring fremsende sædvanlig dokumentation for opfyldelse af de 

stillede krav.  

 

Ved udfyldelse af ESPD-dokumentet kan tilbudsgiverne enten vælge at anvende vedlagte Word-udgave eller den 

elektroniske udgave, som vil blive bragt på kommunens hjemmeside under ”Rettelsesblade”, så snart den foreligger fra 

EU-kommissionen. 

 

Udbudsbekendtgørelsen er den 15. maj 2017 fremsendt til den Europæiske Unions Tidende til offentliggørelse. 

 

1.2 Beskrivelse 

Udbuddet omfatter vognmandskørsel for Rudersdal Kommune, DRIFT.  

 

Kørslen er et supplement til den kørsel, som udføres af kommunens egne køretøjer i forbindelse med kommunens 

opgaver vedr. drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal Kommune.  

 

I aftalen indgår endvidere kørsel i forbindelse med  

 kommunens vintertjeneste 

 transport af fejeaffald 

 affald fra rendestenbrønde til behandlingsanlæg for forurenet jord 

 bortkørsel af opbrudt asfalt og betonmateriale   

 affald fra have- og parkanlæg og kirkegårde. 

 

1.3 Udbudsmaterialet 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter 
  
1. Generelle udbudsbetingelser, dateret den 10.05.2017 

2. Kravspecifikation, dateret den 10.05.2017 

3. Paradigme for kontrakt, dateret den 10.05.2017 

4. Tilbudsliste, dateret den 10.05.2017 

5. ESPD- dokument i Word-udgave 

 

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

 

Udbudsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, DRIFT, rådgivende ingeniør Mogens 

Norup Thomsen og cand. jur. Anders Guldager Christiansen. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
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1.4 Rammeaftale 

Kontrakt indgås som en rammeaftale med en operatør. Formålet med rammeaftalen og tilhørende bilag er at regulere 

forholdet mellem kommunen og leverandøren. 

 

Kontrakt vil blive indgået mellem Rudersdal Kommune, DRIFT samt pågældende leverandør, jf. ”3. Paradigme for 

kontrakt”. 

 

Leverandøren kan ikke garanteres et antal mindste årlige køretimer, men en vurdering af omfanget af den hidtidige 

kørsel fremgår af dokumentet ”2. Kravspecifikation” og ”4. Tilbudslisten”. 

 

Kørselsbehovet forventes ikke at ændre sig væsentligt kontraktperioden, men der kan ikke gives garanti herfor. 

 

1.5 Kontraktperiode 

Kontrakten er gældende i perioden 01.11.2017 – 31.10.2021. 

 

1.6 Egnethed og krav til tilbuddet 

Følgende mindstekrav er gældende: 

Krav til egnethed 
- Optagelse i CVR-registret (ESPD Del IV A, punkt 2) 
- Tilbudsgivere skal dokumentere, at de har tilladelse til at drive vognmandsforretning (ESPD Del IV A, punkt 3) 
 

Krav til økonomisk og finansiel formåen 

- Årlig omsætning vedrørende vognmandskørsel mindst 3 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår 

(ESPD Del IV B, punkt 3)  

- Egenkapital mindst 300.000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår ESPD Del IV B, punkt 6) 

- Tilbudsgiver er forpligtet til at have tegnet forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af 

Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum kr. 10 

mio. pr. skadebegivenhed pr. forsikringsår. Herudover skal samtlige køretøjer være dækket af lovpligtige forsikringer. 

(ESPD Del IV B, punkt 7) 

 

Krav til teknisk og faglig formåen 

- Tilbudsgiver skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til at opfylde de behov, kommunen har i relation til 

udbudsbetingelserne. 

- Tilbudsgivere skal tillige oplyse, hvor mange lastbiler, der rådes over og disses størrelser. Herudover skal der gives 

oplysninger om lastbilernes miljøbelastning. Alle biler skal opfylde gældende miljøkrav.   

- For vintertjenesten er det et krav, at leverandøren kan stille med 3 lastvogne fra eget firma, og at disse kan rekvireres 

og rykke ud, når vejrlig stiller krav herom på alle tider af døgnet.  

- Tilbudsgiver skal oplyse, hvor mange chauffører, der gennemsnitlig er beskæftiget i firmaet, CV for de chauffører, der 

primært skal beskæftiges med opgaven samt virksomhedens referencer de sidste 3 år for længerevarende 

kundeforhold/kontrakter. 

1.7 Spørgsmål og svar vedr. udbuddet. 

Spørgsmål, der er mailet til pbj@rudersdal.dk med kopi til mogensnt@gmail.com senest den 16.juni 2017 kl. 12.00, vil 

blive besvaret senest den 21. juni 2017 kl.16.00. 

 

Al korrespondance, spørgsmål, svar og rettelsesblade vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort elektronisk på 

Rudersdal Kommunes hjemmeside på www.rudersdal.dk/udbud. 

 

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret om nye spørgsmål/svar, rettelsesblade og informationer i øvrigt 
vedrørende udbuddet. 
 

Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille skriftlige spørgsmål, da 

forbehold ikke accepteres. 

 

1.8 Kontaktperson vedr. udbuddet. 

Rudersdal Kommunes kontaktperson ved gennemførelsen af udbuddet er: 

Driftschef Peter Bjørno Jensen 

Blokken 48 

3460 Birkerød 

7268 2740 

pbj@rudersdal.dk 

mailto:pbj@rudersdal.dk
mailto:mogensnt@gmail.com
http://www.rudersdal.dk/udbud
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1.9 Tildelingskriterie 

Udbuddet indbefatter indgåelse af rammeaftale med den leverandør, der afgiver den laveste pris, idet laveste pris 

beregnes ud fra en estimeret opstilling over et typisk årligt forbrug, jf. skemaet i dokumentet ”4. Tilbudslisten”. 

 

1.10 Tilbudsfrist og formkrav  

Tilbudsgiverne skal fremsende tilbud som pdf-fil(er) pr. mail inden den 16. august 2017 kl. 12.00 til følgende 

mailadresse: indkob@rudersdal.dk med formuleringen ”Tilbud på vognmandskørsel, Rudersdal Kommune” i mailens 

hoved/emnefelt. 

 

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet, betragtes ikke som rettidigt 

indkommet, og vil derfor blive afvist. 

 

Når tilbud er modtaget, vil tilbudsgiverne modtage en automatiske kvitteringsmail for modtagelsen.  

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.  

 

1.11 Åbning af de indkomne tilbud 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet heraf. 

 

1.12 Vedståelsesfrist 

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 90 kalenderdage at regne fra tilbudsfristens udløb.  

 

1.13 Sprog 

Tilbud inklusiv dertil hørende materiale samt al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk.  

 

1.14 Honorar 

Der ydes ikke godtgørelse til tilbudsgiverne for deltagelse i tilbudsgivningen. 

 

1.15 Forbehold 

Tilbudsgiverne kan ikke tage forbehold for nogen del af det samlede udbudsmateriale, heller ikke forbehold over for 

paradigmet for kontrakten.  

 

1.16 Alternative tilbud 

Der kan ikke afgives alternative tilbud. 

 

1.17 Delbud 

Der kan ikke afgives delbud forstået på den måde, at der skal gives et samlet tilbud.   

 

1.18 Underleverandører 

Hvis leverandøren ønsker at anvende underleverandører, skal dette fremgå af tilbuddet, og underleverandørerne skal 

kunne godkendes af kommunen.  

 

1.19 Konsortier 

Tilbud fra konsortier accepteres ikke. 

 

1.20 Opsigelse 

Aftalen kan opsiges eller bortfalder, såfremt det besluttes ved kendelse fra Klagenævnet for Udbud eller endelig dom ved 
domstolene. 
 
Erstatning ydes kun hvis de nævnte myndigheder har truffet beslutning herom. 
 

mailto:indkob@rudersdal.dk


6 
Rudersdal Kommune, jr. nr. 2017 - 2077 

1.21 Tidsplan  
 

Aktivitet Tidspunkt  

Udbudsbekendtgørelsen er fremsend til den Europæiske Unions Tidende 

med henblik på offentliggørelse. 

15. maj 2017 

Frist for fremsendelse af spørgsmål 16.juni 2017 kl. 12.00 

Frist for besvarelse af spørgsmål 21. juni 2017 kl. 16.00 

Frist for afgivelse af tilbud 16. august 2017 kl. 12.00 

Evaluering af tilbud afsluttes  24. august 2017 

Offentliggørelse af vindende tilbud og meddelelse til tilbudsgivere 28. august 2017 

Stand-still periode starter 29. august 2017 

Stand-still periode slutter 8. september 2017 

Kontrakt underskrives 15. september 2017 

Kontraktperiode begynder 1. november 2017 

 

 


