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Offentligt EU-udbud vedr. rammeaftale om vognmandskørsel for 

Rudersdal Kommune, DRIFT 

 

TILBUD 

Der afgives hermed tilbud på vognmandskørsel for Rudersdal Kommune, DRIFT i perioden 
1. november 2017 – 31. oktober 2021. 
 

Tilbuddet gives med grundlag i det samlede udbudsmateriale bestående af følgende dokumenter inkl. de bilag, der er 
anført i dokumenterne: 

 Spørgsmål og svar samt rettelsesblade i forbindelse med udbuddet 

 Generelle udbudsbetingelser, dateret den 10.05.2017 

 Kravspecifikation, dateret den 10.05.2017 

 Paradigme for kontrakt, dateret den 10.05.2017 

 ESPD 

 

Alle priser skal angives i DDK ekskl. moms, inkl. alle direkte og indirekte omkostninger og afgifter. 
 
De estimerede angivelser på et årligt arbejdsomfang er en referenceramme. Ved tilbudsgiverens prissætning af 

tilbudslisten sikres det, at tilbuddene er sammenlignelige, og at kommunen herved kan afgøre, hvem af tilbudsgiverne, 

der har givet de laveste priser i henhold til referencerammen. 

 

Kommunen er ikke bundet til de angivne mængder i referencerammen, men tilbudslistens enhedspriser er gældende 

som afregningsgrundlag. 

 

Tildelingskriteriet er laveste pris. Det betyder, at tildelingen vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste 

samlede årlige pris i tilbudslisten forudsat at tilbudsgiveren opfylder de stillede krav om egnethed. 

 

Tilbudsgiver må ikke foretage rettelser, tilføjelser eller andre ændringer på Tilbudslisten. 
  
Hvis kommunen i helt særlige tilfælde ønsker arbejdet udført udenfor normal arbejdstid, afregnes der efter dette i 

henhold til nedennævnte tilbudslister. 

 
I forbindelse med udførelsen af vintertjenesten skal alle tilbudsgivernes omkostninger for mandskab og materiel være 

indregnet i enhedspriserne som beskrevet i dokumentet ”2. Kravspecifikation”  

 

Normal arbejdstid er defineret som hverdage kl. 07.00-15.30, dog fredage kl. 07.00-12.00. Priserne herunder er 

gældende for dette tidsrum, hvor ikke andet er anført. 

 

Hvis arbejdet af kontrakthaveren ønskes udført arbejdet udenfor dette tidsrum, skal kommunens tilladelse gives i hvert 

tilfælde, og der gives ikke ekstra betaling for dette. 

 
Der afregnes pr. ½ time regnet fra ”stillestedet”, dvs. Materielgården eller konkret adresse i Rudersdal Kommune. 
 
Når der rekvireres kørsel med kran og/eller grab, og disse ikke kan udnyttes hele dagen, skal den resterende del af 
dagen afregnes uden tillæg for disse dog med en minimums afregning på 4 timer, hvis lastvognen bliver på 
arbejdspladsen. 
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Tilbudsliste 

1 Vognmandskørsel: Enheder pr. 
år 

Enhedspris 
kr. 

Pris kr. 

1.1 3-akslet lastvogn med tip  15 timer   

1.2 3-akslet lastvogn med kran 60 timer   

1.3 3-akslet lastvogn med kran og grab 30 timer   

1.4 3-akslet lastvogn med kran, grab og hænger til bortkørsel af 

grønt 

45 ton   

1.5 4-akslet lastvogn med tip  35 timer   

1.6 4-akslet lastvogn med kran og grab 30 timer   

1.7 4-akslet lastvogn med kran og palleløfter 10 timer   

1.8 4-akslet lastvogn med kran, grabbe og hænger til bortkørsel 

af grønt 

55 ton   

1.9 Læsning af grønt 5 stk   

1.10 Containertømning (Søllerød og Vedbæk kirker) 10 stk   

2 Containerkørsel    

2.1 3- akslet flakvogn 40 timer   

2.2 4-akslet lastvogn med kran 15 timer   

3 Bortkørsel af diverse affaldstyper    

3.1 Fejeaffald og opsuget materiale fra vejbrønde, pris incl. 
opgrabning og læsning 

1030 ton   

3.2 Klasse 1 jord til kartering 2000 ton   

3.3 Ren asfalt incl. evt. stabilt grus og makadam til 
genanvendelse 

400 ton   

3.4 Ren uarmeret beton til genanvendelse 200 ton   

3.5 Ren uarmeret blandet asfalt/beton 200 ton   

3.6 Have- og parkaffald til behandling og genanvendelse 200 ton   

4 Vintertjeneste:    

4.1 3-akslet lastvogn med flaklad (uden kran/grab) monteret med 
sneplov eller saltspreder incl. udgifter til understel til 
frontplade og montering samt incl. udgifter til rådighedsvagt 
for kørsel på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 15.30 

100 timer   

4.2 3-akslet lastvogn med flaklad (uden kran/grab) monteret med 
sneplov eller saltspreder incl. udgifter til understel til 
frontplade og montering samt incl. udgifter til rådighedsvagt 
for kørsel på hverdage i tidsrummet kl. 15.30-07.00 samt på 
al kørsel på lørdage, søndage og helligdage 

750 timer   

 Samlet pris posterne 1-4    
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Samlet pris skriver kroner: …………………………………………………………………………… 

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift på tilbuddet at have taget hensyn til samtlige de udbudsmaterialet og kontrakten 

stillede betingelser. 

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de på tilbudslisten angivne priser og oplysninger. 

Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver vedlægge den udfyldte ESPD-dokumentation, således at der i hht.  

”1. Generelle udbudsbetingelser” pkt. 1.6 er redegjort for, at følgende krav opfyldes: 

 

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. 

 

På forlangende af Rudersdal Kommune, DRIFT skal et eller flere af følgende dokumenter fremsendes: 

 

 Beredskabsplan for personskade og for eget spild af brændstof og lignende på jord og vej samt for trafikuheld i 

forbindelse med arbejdet, jf. pkt. 2.10.  

 Dokumentation af medarbejdernes kvalifikationer, herunder at de har de nødvendige og lovpligtige certifikater 

og uddannelser, og at det personale, som indgår i vintertjenesten, som minimum har gennemgået kurset ”Intro 

for snerydning og glatførebekæmpelse på vejbaner, jf. pkt. 2.11  

 Dokumentation af kvalitetssikringen - jf. pkt. 3.11 

 Opfyldelse af de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser samt gældende miljø-, 

arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter – jf. pkt. 3.17 

 Sikkerhedsplan til imødegåelse af personskade i forbindelse med arbejdets udførelse – jf. pkt. 3.17 

 Dokumentation af socialt, etisk ansvar og arbejdsklausuler – jf. pkt. 3.18 

 

 

………………………………………….……………………  

(Underskrift) 

 

 

 

Dato: 

Tilbudsgiver: 

Adresse: 

CVR nr.: 

 


