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AFSNIT A. INDLEDNING OG GENERELLE BETINGELSER  

 

Udbuddet gennemføres af: 

Rudersdal Kommune 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

Udbuddet gennemføres endvidere på vegne af en række selvejende institutioner, som alle har option på at kunne 

bestille såvel rengøring som vinduespolering efter delaftale 1 og 2. Disse institutioner er oplistet i udbudsbekendtgø-

relsens pkt. I.1, idet der i princippet er tale om et fællesudbud.   

Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske via Mercell. 

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller 

personlige henvendelser hverken direkte til Ordregiver eller til dennes repræsentanter vedrørende udbuddet. 

 

 UDBUDSFORM, OMFANG OG RETSGRUNDLAG 1.1

Dette udbud er offentliggjort ved fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til Den Europæiske Unions Tidende den 27. 

juli 2017.  

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsloven, jf. dennes § 58.  

Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder følgende aktiviteter: 

(i) Virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation ("åben" runde), se afsnit 

1.8-1.10. 

(ii) På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres til hver af de to delaftaler fem virk-

somheder, som herefter vil blive opfordret til at afgive tilbud inden den i afsnit 1.15 anførte frist. 

(iii) Efter tilbudsfristens udløb foretager Ordregiver en evaluering af tilbuddene og tildeler kontrakten til den til-

budsgiver, som har afgivet det tilbud, som afspejler bedste forhold mellem pris og kvalitet efter principperne for 

en såkaldt omvendt licitation, jf. nærmere om tildelingskriteriet under afsnit 1.17.  

 

Udbuddet indeholder 2 delaftaler, ("Delaftalerne"), henholdsvis "Delaftale 1 - Rengøring", som omfatter daglig rengø-

ring i Rudersdal Kommune, og Delaftale 2 – Vinduespolering", som omfatter vinduespolering i Rudersdal Kommune. 

 

De udbudte opgaver udføres i dag i overvejende grad af eksterne leverandører, og Ordregiver afgiver ikke kontrolbud. 

 

For hver delaftale indgår ordregiver aftale med én leverandør med startdato den 1. januar 2018. 

 

Delaftalerne løber til og med den 31. marts 2022, hver med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder, dvs. med 

udløb senest 31. marts 2024. 
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Delaftalerne omfatter 130 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, bibli-

oteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker og plejecentre, udlejningsejendomme. 

Alle lokaliteter fremgår af bilag A, Tilbudslisten, for hver af delaftalerne, henholdsvis bilag A1-Rengøring og A2-

Vinduespolering. 

Der kan i kontraktperioden tilkomme lokaliteter, som ikke er kendt ved udbuddets igangsættelse, ligesom lokaliteter 

kan udgå, og der kan således ske ændringer i Ordregivers bygningsmasse, ligesom administrative eller politiske beslut-

ninger o. lign. kan påvirke den rengøringsindsats, som leverandøren skal præstere for den fastsatte pris. 

For Delaftale 1 – Rengøring, gælder, at der er medtaget 8 udlejningsejendomme, hvor der skal udføres trappevask. For 

disse ejendomme gælder, udover øvrige betingelser jf. Kapitel 2 – Kravspecifikation, at der er beskrevet videregående 

udførelseskrav til arbejdets udførelse mv. 

 

Det bemærkes, at vinderen af delaftale 1 IKKE vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring 

på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på kr. 18 mio. Denne opgave blev udbudt og varetages i 

dag på baggrund af en SKI-rammeaftale, og opgaven forventes genudbudt i 2019 med opstart 1. april 2020 som en 2 

årig aftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder og derfor udløb senest 31. marts 2024. 

Ordregiver ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden ikke, at delaftale 1 og den anførte opgave skal varetages af 

samme leverandør. 

 

Kontrakten indeholder følgende optioner fordelt på de anførte delaftaler: 

Option: Ordregiver kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter med 

tilhørende reduktion/udvidelse af vederlaget pr. år divideret med det udbudte antal rengøringsdage. (Delaftale 1- 

Rengøring) 

Option: Ved ændring af bygningsmassen kan Ordregiver tilkøbe rengøringsydelser til de nye lokaliteter, ligesom lokali-

teter kan fragå og bygningsmassen derved formindskes. Mekanismen for ændring af bygningsmassen er nærmere 

beskrevet i kontrakten (Delaftale 1- Rengøring). 

Option: Ordregiver kan tilkøbe en eller flere ekstraydelser på timebasis på baggrund af de i tilbudslisten beskrevne 

ekstraydelser og udbudssummer. (Delaftale 1- Rengøring). 

Option: Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maximale varighed af kontrakten er 6 år 

og 3 måneder (Delaftale 1- Rengøring og Delaftale 2 - Vinduespolering). 

Option: Tilbudslisten omfatter rengøring hos visse selvejende institutioner, hvis tilslutning til aftalen er frivillig. Disse 

institutioner er markeret som option (Delaftale 1- Rengøring og Delaftale 2 - Vinduespolering). 

 

 

 UDBUDSMATERIALE  1.2

Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter:  
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� Udbudsbekendtgørelse med event. rettelser 

� Kapitel 1 – Generelle udbudsbetingelser 

o Bilag A Tilbudslisten 

o Bilag B Besvarelsesark Kvalitet  

o Bilag C Kontaktliste for besigtigelse 

o Bilag D Lokalitetsdata 

� ESPD (xml) 

� Kapitel 2 - Kravspecifikation 

� Kapitel 3 - Kontraktudkast  

� Dokument indeholdende spørgsmål og svar fra tilbudsgivere 

� Eventuelle rettelsesblade offentliggjort under udbudsprocessen.  

 

Enhver henvisning til udbudsgrundlaget eller udbudsmaterialet i dette dokument eller i de dokumenter, som er nævnt 

ovenfor, skal i alle tilfælde forstås som en henvisning til de ovenfor værende i dette dokument.  

Udbuddet gennemføres via Mercell (Mercell Sourcing Service). Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt elektro-

nisk på denne hjemmeside: http://permalink.mercell.com/xxxxxxx.aspx 

Teknisk support vedrørende funktionaliteten af Mercell fås ved henvendelse til: Telefon: (+45) 6113 3700 

E-mail: support.dk@mercell.com 

 

 
 

 

AFSNIT B – PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER  

 SPØRGSMÅL  1.3

Ansøgere skal fremsende eventuelle spørgsmål via "kommunikation" på Mercell. 

Ansøgerne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 22. august 2017. 

Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at 

fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb.  

Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort via Mercell. 

 

 ANSØGNINGSFRIST 1.4

Ansøgningsfristen er den 29. august 2017, kl. 12:00.  

Ansøgningen skal indsendes via Mercell. 

Ansøgningen skal indeholde følgende: 
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Udfyldt ESPD, se afsnit 1.7. ESPD uploades i både xml- og pdf-format. Er der uoverensstemmelser imellem de to doku-

menter, har pdf-versionen forrang. Ordregiver gør en elektronisk version af ESPD tilgængelig for ansøgerne. Det er ikke 

et krav, at ESPD er underskrevet. 

Det bemærkes, at der foretages en selvstændig vurdering af ansøgerne i relation til henholdsvis "Delaftale 1 - Rengø-

ring" og "Delaftale 2 – Vinduespolering", hvorfor en leverandør, som ønsker at blive prækvalificeret til at byde på beg-

ge disse delaftaler, skal indsende 2 separate fuldstændige ansøgninger, inklusiv separate ESPD-formularer, jf. pkt. 1.6 

nedenfor, på henholdsvis "Delaftale 1 - Rengøring" og "Delaftale 2 – Vinduespolering". 

Det bemærkes, at en ansøger, som afgiver det bedste tilbud på begge delaftaler, også vil kunne blive tildelt begge 

delaftaler. 

 

 UNDERRETNING OM PRÆKVALIFIKATION  1.5

Efter ansøgningsfristens udløb gennemgår Ordregiver de modtagne ansøgninger. Ordregiver forbeholder sig at repa-

rere på eventuelle mangler i ansøgningerne i overensstemmelse med de regler og den retspraksis, som gælder herom. 

Alle virksomheder, som har ansøgt om prækvalifikation, modtager underretning om Ordregivers beslutning senest 31. 

august 2017, hvor de således prækvalificerede ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud på henholdsvis "Delaftale 

1 - Rengøring" og "Delaftale 2 – Vinduespolering". 

 

 

 ESPD FORMULAR  1.6

Ansøger skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæi-

ske udbudsdokumentet" ("ESPD").  

ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at 

ansøger opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.  

Ansøgere skal derfor udfylde og fremsende ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendt-

gørelsen, samt nedenstående afsnit 1.8 -1.12.  

Bemærk: Xml-filen virker kun på Kommissionens hjemmeside (se nedenfor). Hvis du forsøger at åbne xml-filen lokalt, 

kommer der udelukkende en kode frem. 

For at udfylde ESPD skal du gøre følgende: 

 

� Xml-filen downloades til lokaldrevet. Vælg ”Gem som” på samme måde, som du gemmer enhver anden 

fil. 

� Gå til https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da  
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� Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør” og importer derefter den xml-fil, som du har gemt lokalt. Du impor-

terer xml-filen ved ”Importer ESPD”. 

� Herefter kan du udfylde ESPD elektronisk. 

 

 Der kan hentes yderligere vejledning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD - Dokumentation og e-

Certis” fra 30. juni 2017, som findes her:  

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf 

 De efterfølgende afsnit identificerer de punkter i ESPD, som ansøger skal udfylde, ligesom hvert afsnit indeholder en 

beskrivelse af den dokumentation, som "vindende" tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende.  

Bemærk: Inden kontrakten tildeles, skal den "vindende tilbudsgiver" (dvs. den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt 

kontrakten), fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 151. 

Dokumentation skal således ikke vedlægges ansøgning om prækvalifikation.  

 

 

 OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR 1.7

Følgende punkter i ESPD skal udfyldes: 

Del II: (alle punkter): 

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger) 

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter 

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet 

Ansøger anmodes om i ESPD del II, afsnit A, under "Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den 

økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på" at anføre, hvilke af de to delaftaler ESPD'et vedrører. 

 

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene eller 

udvælgelseskriterierne, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Ansøgere, som beror sig på andre enheders 

kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som 

godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren, jf. afsnit 1.9 og 1.10. Tilsvarende skal de 

enheder, som ansøger beror sig på i forhold til opfyldelse af mindstekravene eller udvælgelseskriterierne, fremlægge 

dokumentation, herunder serviceattest. 

 

 UDELUKKELSESGRUNDE 1.8

Følgende punkter i ESPD skal udfyldes: 
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Del III: 

A: Grunde vedrørende straffedomme 

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger 

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger 

 

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udeluk-

ket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger til-

strækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. 

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i 

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1., vedrørende tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejds-

retlige område mv., og § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende konkurs. 

Tilbudsgiver skal forholde sig til samtlige elementer i ESPD-formularens del III, A og B, og Ordregiver har i den af Ordre-

giver udarbejdede ESPD-formular anført de elementer under Del III, C, som ansøger skal udfylde (de tre udelukkelses-

grunde omfattet af udbudslovens § 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1 og 2). 

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgnin-

gen) fremsende følgende:  

- Serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomhe-

der/udenlandske ledelsespersoner) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de 

ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.  

Ordregiver vil acceptere serviceattester (eller tilsvarende dokumentation for udenlandske ansøgere/udenlandske le-

delsespersoner), som er udstedt efter 1. marts 2017, idet ansøgerne dog skal erklære på tro og love, at dokumentatio-

nen fortsat er retvisende. 

 

 

 KRAV TIL EGNETHED 1.9

Følgende punkter i ESPD skal udfyldes: 

Del IV:  

Økonomisk og finansiel formåen: 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: 

(i) Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre afsluttede regnskabs år på minimum kr. 45 mio. og som mini-

mum kr. 20 mio. i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.  

(ii) Seneste godkendte årsregnskab udviser et positivt resultat efter skat.  
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Ansøger skal i ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, give følgende oplysninger: 

- Ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning de seneste tre afsluttede regnskabsår (angives i punktet "Gen-

nemsnitlig årsomsætning"). 

- Ansøgers årlige omsætning for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår (angives i punktet "Samlet års-

omsætning"). 

- Ansøgers resultat ved seneste godkendte årsregnskab (angives i punktet "Finansielle nøgletal"). Ansøger skal 

oplyse beløbet.  

 

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomi-

ske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives 

særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på 

andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteer-

klæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøge-

ren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig 

solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtigelser under den udbudte kontrakt. 

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret 

inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette. Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virk-

somheder. 

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgnin-

gen) fremsende følgende:  

- Ansøgers årsregnskab for de seneste tre afsluttede regnskabsår med revisorpåtegning på det seneste, herun-

der ansøgers senest godkendte årsregnskab. (Ansøger skal ikke fremsende den krævede dokumentation, så-

fremt Ordregiver selv kan fremskaffe denne dokumentation.)  

 

 

 TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN:  1.10

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: 

Delaftale 1 - Rengøring 

- Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste tre år. Med ”tilsvarende opgave” 

forstås rengøringsopgaver hos kommunal ordregiver eller offentlig institution af en størrelse, økonomisk vær-

di og fordeling af udbudte lokationstyper, som kan sidestilles med den udbudte.  
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Delaftale 2 - Vinduespolering 

- Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste tre år. Med ”tilsvarende opgave” 

forstås vinduespoleringsopgaver hos kommunal ordregiver eller offentlig institution af en størrelse og øko-

nomisk værdi og fordeling af udbudte lokationstyper, som kan sidestilles med den udbudte.  

Ansøger skal i ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig formåen, give oplysninger om følgende: 

- Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de se-

neste tre år. Referencerne skal dække tilsvarende opgaver. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af opga-

ven, beløb, tidspunkt for udførelsen (start- og slutdato) og modtager af opgaven. Bemærk: Disse referencer 

kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, jf. afsnit 1.11. 

 

Ordregiver ser gerne, at en ansøger ikke påberåber sig mere end 5 referencer pr. delaftale, og ordregiver vil i 

såvel vurderingen af overholdelsen af de stillede tekniske minimumskrav samt udvælgelsen efter afsnit 1.11 

se bort fra referencer udover dette antal.  

 

 

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske 

eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD 

for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enhe-

ders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller 

tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.  

Dokumentation: Som dokumentation for referencer skal på anmodning fremsendes navn og kontaktoplysninger (navn, 

telefonnummer og e-mail) vedrørende referencen. Referenceliste, som skal indeholdes i ESPD, se ovenfor, anses af 

Ordregiver dog som udgangspunkt for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet. 

For prækvalificerede ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet gælder, at ansøger som en del af doku-

mentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed 

er juridisk forpligtet over for ansøgeren. 

 

 UDVÆLGELSE BLANDT FLERE EGNEDE 1.11

FØLGENDE PUNKTER I ESPD SKAL UDFYLDES:  

DEL V 

Såfremt der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregi-

ver på denne delaftale udvælge de fem virksomheder, som har oplyst om mest erfaring med tilsvaren-

de opgaver.  

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har mest erfaring, vil der blive lagt vægt på antallet af refe-

rencer samt værdien af de angivne referencer og deres lighed med det udbudte. Antallet af sammen-

lignelige referencer vil i denne forbindelse vægte tungest.  
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Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD Del V. Ansøger kan henvise til de oplysninger, som 

er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 1.10. Har ansøger ikke udfyldt 

Del V, vil Ordregiver lægge til grund, at ansøger henviser til de oplysninger, som er afgivet til brug for 

vurderingen af mindstekravets opfyldelse under ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig 

formåen. 

Bemærk, jf. pkt. 1.10 ovenfor, at Ordregiver gerne ser, at en ansøger ikke påberåber sig mere end 5 re-

ferencer pr. delaftale – uanset om disse er angivet i ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og 

faglig eller i ESPD, Del V, og at Ordregiver ved udvælgelsen vil se bort fra referencer ud over dette an-

tal. 

 

 

AFSNIT C - TILBUDSBETINGELSER 

 

 SPØRGSMÅL 1.12

Tilbudsgivere skal fremsende eventuelle spørgsmål via "kommunikation" i Mercell. 

Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 22. sep. 2017. 

Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at 

fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. 

Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort på Mercell. 

 

 TIDSPLAN 1.13

Aktivitet  Dato År klokkeslæt 

Opfordring til at afgive tilbud xxx 2017  

Informationsmøde 7. sep. 2017 10.00 – 12.00 

Bygningsbesigtigelse 8 sep. + 12 – 13 – 14. sep.  2017 08.00 – 16.00 

Vejledende frist for at stille spørgsmål 22 sep. 2017 Kl. 12.00 

Frist for svar på spørgsmål 23 sep. 2017 Kl. 11.00 

Tilbudsfrist 29 sep. 2017 Kl. 12.00 

Underretning om tildeling (forventet) 12. okt. 2017  

Stand Still periode 13. – 24. okt. 2017  
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Kontraktindgåelse (forventet) 26 – 31. okt. 2017  

Kontraktstart 1. jan 2018  

 

 

 INFORMATIONSMØDE OG BESIGTIGELSE 1.14

Der vil blive afholdt orienteringsmøde den 7. sep. 2017 kl. 10.00 jf. tidsplan pkt. 1.13, på adressen Rudersdal Kom-

mune, [XXXXXXX], hvor Ordregiver vil gennemgå de overordnede vilkår for deltagelse i udbuddet og for tilbuddenes 

indhold. 

Ordregiver både forventer og ser gerne, at de prækvalificerede tilbudsgivere deltager i orienteringsmødet. 

 

De fremmødte tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer til processen og udbuds-

materialet.  

 

Der udarbejdes referat fra mødet. Referatet vil være tilgængeligt på Mercell.  

 

Tilbudsgivere bedes oplyse antallet af deltagere på orienteringsmødet senest 6. sep. 2017 kl. 12.00.  

 

Der er mulighed for besigtigelse fra den 8. sep. til den 14. sep., 2017. Liste over lokaliteter, kontaktpersoner og besig-

tigelsestidspunkter fremgår af bilag C 

Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende udbuddet under besigtigelsen. Evt. spørgsmål skal fremsendes skriftligt jf. 

pkt. 1.13 ovenfor. 

Tilbudsgiver er ansvarlig for at have opnået det nødvendige indblik i lokaliteternes byggestandard mm. Tilbudsgiver 

kan ikke efterfølgende påberåbe sig forhold i lokaliteternes byggestandard mm., medmindre forholdet er ændret i 

perioden fra besigtigelse til kontraktindgåelsen. 

 

 TILBUDSFRIST 1.15

Tilbudsfristen er den 29. sep. 2017 kl. 12:00. Tilbuddet skal indsendes elektronisk via Mercell.  

Tilbuddet skal indeholde følgende: 

- Udfyldt og underskreven tilbudsliste (bilag A).  

- Udfyldt besvarelsesark, "Kvalitet" (bilag B) 
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Det bemærkes, at bilag A er opdelt i henholdsvis "Delaftale 1 - Rengøring" og "Delaftale 2 – Vinduespolering", hvorfor 

tilbudsgiver alene skal udfylde den for det aktuelle tilbud relevante del af tilbudslisten. 

Byder en tilbudsgiver på begge delaftaler, vil tilbudsgiver skulle udfylde begge dele af bilag A, men skal i dette tilfælde 

indsende 2 versioner af bilag B - en version gældende for tilbuddet på "Delaftale 1 - Rengøring" og en version gælden-

de for tilbuddet på "Delaftale 2 – Vinduespolering". 

Bilag A skal uploades i det fremsendte format (Excel) samt uploades elektronisk i underskrevet stand i pdf-format. Er 

der uoverensstemmelser imellem de to dokumenter, har pdf-versionen forrang. 

Tilbud med alt dertilhørende materiale skal være på dansk. 

Tilbud modtaget efter denne frist, et andet sted eller en anden form end angivet vil ikke være at betragte som rettidigt 

indkommet og vil derfor blive afvist. 

 

 VURDERING AF TILBUD, DOKUMENTATION, UNDERRETNING OG KONTRAKTINDGÅELSE 1.16

Efter tilbudsfristens udløb foretager Ordregiver indledningsvist en vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder de for-

melle og materielle krav til indhold og udformning. 

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 

Dernæst foretager Ordregiver en evaluering af tilbuddene i forhold til de offentliggjorte under- og delkriterier, jf. Ud-

budsbekendtgørelsen og Udbudsbetingelserne. 

På baggrund af denne evaluering indhenter Ordregiver dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, jf. punkt 1.7, fra 

den tilbudsgiver, som vurderes at have afgivet det bedste tilbud på hver delaftale. 

Forudsat at korrekt dokumentation modtages fra den/de således udvalgte tilbudsgiver(e), underretter Ordregiver 

elektronisk samtlige prækvalificerede om, hvilken tilbudsgiver, der har afgivet det tilbud, der afspejler det bedste for-

hold mellem pris og kvalitet. 

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af den obligatoriske standstill-periode. Standstill-perioden løber 10 

kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver elektronisk har afsendt underretningen om tildelingsbe-

slutningen til tilbudsgiverne. 

 

 TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERINGSMETODE 1.17

 

Dette udbud gennemføres efter principperne for en såkaldt "omvendt licitation", hvilket betyder Ordregiver har valgt 

at benytte tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet", men således, at der i evalueringen alene konkur-

reres på de kvalitative underkriterier, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3 og stk. 4. 
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Dette betyder, at Ordregiver ikke vil evaluere direkte på baggrund af tilbudsgivernes prissætning af opgaven, men at 

Ordregiver i stedet fra start har beskrevet den økonomi, der vil blive betalt for udførelsen af de udbudte ydelser, hvor-

for konkurrencen består i at finde den Tilbudsgiver, som kan tilbyde den bedste ydelse inden for dette økonomiske 

råderum. 

Det er på den baggrund en forudsætning for det afgivne tilbud, at dette tilbydes til en samlet årlig pris på henholdsvis 

kr. [[21.067.000] på "Delaftale 1 - Rengøring" (bilag A1, Tilbudslisten) og kr. [[750.000]] på Delaftale 2 – Vinduespole-

ring" (Tilbudslisten bilag A2).  

Evalueringen af det valgte tildelingskriterium "bedste forhold mellem pris og kvalitet " vil i lyset heraf alene ske på 

baggrund af en vurdering af følgende 2 underkriterier med den her anførte vægtning: 

 

Tidsmæssige resurser: 50% 

Kvalitetsbesvarelsen: 50% 

 

I henhold til "Tidsmæssige resurser", jf. afsnit 1.18 og 1.19, vil der blive givet en samlet pointscore på underkriteriet 

"Tidsmæssige resurser" som herefter ganges med 0,5 svarende til vægtning på 50 %, ligesom der vil blive givet en 

samlet pointscore på "Kvalitetsbesvarelsen", jf. afsnit 1.20 og 1.21, som ganges med 0,5 svarende til en vægtning på 50 

%.  

Det tilbud, som opnår den højeste samlede score baseret på de opnåede og vægtede point, vil udgøre det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud på grundlag tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". 

 

 TIDSMÆSSIGE RESURSER (BILAG A)  1.18

Ved evalueringen af underkriteriet "Tidsmæssige resurser" lægges der vægt på de samlede tilbudte årlige antal timer, 

som tilbydes på opgaven inklusiv de optioner, som er mængdebeskrevet i bilag A, for henholdsvis delaftale 1 og 2 

Til brug for vurderingen af tildelingskriteriet "Tidsmæssige resurser" skal Tilbudsgiver udfylde og vedlægge et under-

skrevet bilag A, Tilbudslisten, regneark fra Microsoft Excel. Introduktion i udfyldelse af tilbudslisten fremgår af tilbuds-

listen. 

Alle gulskraverede felter i bilag A, Tilbudslisten, skal udfyldes. Tilbudsgiverne bærer selv ansvaret for, at de oplyste 

tidsresurser er korrekte. 

Alle tidsmæssige resurser skal angives i antal timer for hver prispost. De anførte prisposter er angivet i danske kroner 

ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter mv.  

De tilbudte tidsmæssige resurser skal indeholde alle de med ydelsen forbundne udgifter. Herunder indgår både de 

tidsmæssige resurser til den løbende rengøring, ekstraydelser og timer, tillægsydelser samt tillæg for forskudt tid mv. 

M
2
-priserne, som opgives i tilbudslisten skal fremadrettet anvendes ved udvidelser, reduktioner mv. i løbet af kon-

traktperioden. 

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 
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 BEDØMMELSE OG POINTMODEL FOR TIDSMÆSSIGE RESURSER 1.19

Delaftale 1 - Rengøring 

Til vurderingen af underkriteriet ”Tidsmæssige resurser” omregnes for delaftale 1 det samlede antal tilbudte timer pr. 

år til et numerisk tal mellem 10 – 0. 

10 gives for tilbud, der timemæssigt ligger 20 % over det ideelle samlede årlige antal timer, da dette må antages at 

være højeste overbevisende antal timer til opgavens udførelse. 

Karakteren 0 tildeles tilbud, hvis antal tilbudte timer ligger 40 % under det ideelle årlige antal timer, da dette anses for 

at være det lavest mulige antal timer, der kan anvendes til opgaveløsning af den udbudte ydelse, uden at risikere at 

medføre en ringere kvalitet end den i udbudsmaterialet beskrevne. 

…ooo000ooo… 

Det ideelle samlede årlige antal timer er på forhånd fastsat i tilbudslisten, bilag A1-Rengøring, af Ordregiver og frem-

kommet ved en summering af den forventede arbejdsmængde for samtlige delaftalens lokationer med de her anførte 

frekvenser. 

Det opgjorte antal timer for de enkelte lokationer bygger blandt andet på Aps Data-know-hows opmålings- og plan-

lægsprogram "Rengøringssystemet" set i forhold til antal kvadratmeter på enkelte lokationstyper. 

Det ideelle samlede årlige antal timer er i tilbudslisten fordelt på de fem hovedgrupper: lokationstype, stationær le-

delse, mobil ledelse, ekstra timer og hovedrengøring. 

For lokationstype har ordregiver i tilbudslisten anført det ideelle årlige antal timer for hver lokationstype og samlet 

set derfor også det samlede antal årlige manuelle timer, som ordregiver anser som det ideelle. 

På samme måde er der opgjort et ideelt samlet årligt antal timer til stationær ledelse i relation til de lokationer, hvor 

en sådan er påkrævet, samt et ideelt samlet årligt antal timer til mobil ledelse for de resterende lokationer. 

For posterne i tilbudslisten benævnt ekstra timer og hovedrengøring er der skønsmæssigt fastsat kr. 500.000 til hver, 

og også her har Ordregiver i tilbudslisten oplyst, hvor mange ideelle samlede årlige antal timer, disse beløb vurderes at 

dække over. 

Summen af det forhånd opgjorte ideelle antal timer på lokationstypeniveau, til stationær ledelse, til mobil ledelse samt 

til ekstra timer og hovedrengøring udgør det ideelle samlede årlige antal timer for lokationerne i delaftale 1. 

Det er dette samlede beregnede timetal, som anvendes og holdes op imod det af tilbudsgiver tilbudte antal timer til 

brug for fastsættelsen af karakteren mellem 0 og 10. 

…ooo000ooo… 

I forhold til modellens anvendelse bemærkes, at en tilbudsgiver ikke bliver belønnet for at tilbyde et timeantal, som er 

mere end 20% højere end det ideelle antal timer målt samlet for den enkelte lokationstype. Et tilbudt timeantal højere 

end 20% for en samlet lokationstype vil blive nedjusteret, så det svarer til 20%, før det således nedjusterede timetal 

indgår i den samlede beregning. 
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Dette gælder også for det samlede antal timer til henholdsvis stationær ledelse og mobil ledelse, hvor en tilbudsgiver 

heller ikke for nogen af disse to poster kan få godskrevet timer, som ligger mere end 20% højere end det ideelle sam-

lede årlige antal timer for hver af disse poster. En for høj post vil blive nedjusteret, så den svarer til 20 % højere, før det 

således nedjusterede timetal indgår i den samlede beregning. 

Det samme gælder endelig for posterne i tilbudslisten benævnt ekstra timer og hovedrengøring, hvor tilbudsgiver 

ligeledes ikke blive belønnet for at ligge højere end 20% i forhold til det af ordregiver oplyste ideelle samlede årlige 

antal timer, de anførte vederlag vurderes at dække over. En for høj post vil blive nedjusteret, så den svarer til 20 % 

højere, før det således nedjusterede timetal indgår i den samlede beregning. 

Bemærk særligt, at et tilbud, som på en eller flere lokationstype(r) eller på de enkelte poster stationær ledelse, mobil 

ledelse, ekstra timer eller hovedrengøring ligger mere end 40% lavere end det af Ordregiver oplyste ideelle samlede 

årlige antal timer for en af disse typer/poster, vil blive erklæret ukonditionsmæssigt og dermed udgå af konkurrencen. 

 

Delaftale 2 – Vinduespolering 

Til vurderingen af underkriteriet ”Tidsmæssige resurser” omregnes for delaftale 2 de tilbudte antal timer pr. år til et 

numerisk tal mellem 10 – 0. 

10 gives for tilbud, der timemæssigt ligger 20 % over det ideelle samlede årlige antal timer, da dette må antages at 

være højeste overbevisende antal timer til opgavens udførelse, og karakteren 0 tildeles tilbud, hvis antal tilbudte timer 

ligger 40 % under det ideelle årlige antal timer, da dette anses for at være det lavest mulige antal timer, der kan an-

vendes til opgaveløsning af den udbudte ydelse, uden at risikere at medføre en ringere kvalitet end den i udbudsmate-

rialet beskrevet. 

Det ideelle samlede årlige antal timer, som fremgår af tilbudslisten, bilag A2-Vinduespolering, er på forhånd fastsat af 

Ordregiver og fremkommet ved en summering af den forventede arbejdsmængde for samtlige delaftalens lokationer 

med de her anførte frekvenser. 

Bemærk, at et tilbud, som ligger mere end 40% lavere end det af Ordregiver oplyste ideelle samlede årlige antal timer 

for denne ydelse vil blive erklæret ukonditionsmæssigt og dermed udgå af konkurrencen. 

 

 

 KVALITETSBESVARELSEN (BILAG B) 1.20

Ved det kvalitative underkriterium ”Kvalitetsbesvarelsen” vurderes de af tilbudsgiver fremsendte besvarelser ud fra 

nedenstående skala fra 0-10 som et konkret fagligt skøn foretaget af Ordregiver. 

Den tildelte karakter fremkommer ved, at der laves en samlet helhedsvurdering af tilbudsgivers besvarelse i bilag B af 

de nedenfor anførte 8 delkriterier, som indgår med lige vægt i evalueringen. 

Tilbudsgiverne opfordres til, at besvarelsen for hvert af delkriterierne 1 – 8 (bilag B) hver især ikke fylder mere end 2 

A4-sider, og at besvarelserne udfyldes med skriftstørrelse 11.  
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Delkriterium nr. 8 er ikke relevant for ”Delaftale 2-Vinduespolering”, hvorfor evalueringen af dette underkriterium på 

denne delaftale baseres på helhedsvurdering af besvarelsen for delkriterierne 1-7, som indgår med lige vægt i evalue-

ringen.  

Tilbudsgiver opfordres til udelukkende at anvende det udleverede besvarelsesark. Det vil kun være besvarelser, der er 

udført i Besvarelsesarket, bilag B, som indgår i evalueringen. 

Fylder besvarelsen for et eller flere delkriterier mere end 2 A4 sider, vil det udelukkende være de to første sider, der 

indgår i evalueringen af det enkelte delkriterium. 

Ordregiver foretager for Underkriteriet "Kvalitetsbesvarelsen" en evaluering af tilbudsgiverens løsningsbesvarelse 

(bilag B – Besvarelsesark Kvalitet) ud fra følgende 8 delkriterier for delaftale 1/ 7 delkriterier for delaftale 2: 

 

1. Opstart  

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive, hvordan virksomheden vil håndtere opstart af opgaveløsningen hos Ordregiver - 

herunder beskrive, hvordan virksomheden vil organisere opstarten og sikre løsning af opgaverne på de forskellige 

lokaliteter, f.eks. indhentning af nødvendige nøgler, brikker og oplysninger om alarmforhold mv. 

I den forbindelse vægter det positivt, såfremt Tilbudsgiver får sandsynliggjort et godt overblik over op-

gavens omfang, herunder påviser en gennemgående og logisk fremgangsmåde ved tilrettelæggelse af 

opstarten af opgaveløsningen, der sandsynliggør en smidig og effektiv opstart og udførelse af opga-

verne på de forskellige lokaliteter. 

Derudover vægter det positivt, såfremt Tilbudsgiver angiver en klar fremgangsmåde i forbindelse med 

indhentning af nøgler og brikker samt oplysningerne om alarmforhold, så dette sker kontinuerligt på 

samme måde hver gang (dog med forbehold for og under hensyntagen til lokaliteternes forskellighe-

der). 

 

 

2. Rekruttering, oplæring/uddannelse samt fastholdelse af dygtige medarbejdere 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at der sker rekruttering af dygtige og relevante 

medarbejdere - herunder isoleret set, hvordan dette sikres i forhold til medarbejdere med anden etnisk baggrund end 

dansk. Tilbudsgiver skal desuden beskrive, hvordan medarbejderne løbende uddannes og konkret sikres i deres ansæt-

telse, samt hvilke tiltag virksomheden gennemfører for at holde på de dygtige medarbejdere. 

I den forbindelse vægter det positivt, såfremt Tilbudsgiver beskriver konkrete rekrutterings-, oplærings- 

og uddannelsestiltag samt tiltag med henblik på fastholdelse, der sikrer en stabil tilgang og forbliven af 

dygtige medarbejdere, herunder også i relation til medarbejdere med en anden etnisk baggrund end 

dansk, i forbindelse med løsning af opgaven. Det vægter desuden positivt, såfremt tilbudsgiver tilbyder 

en løsning, hvor de beskrevne tiltag dokumenteres tydeligt og klart overfor ordregivers kontaktperso-

ner i hele kontraktperioden. 
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3. Implementeringsmodel for indslusning af kontanthjælpsmodtagere til faste stillinger 

Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilken implementeringsmodel og fremgangsmåde der benyttes hos virksomheden til at 

indsluse kontanthjælpsmodtagere til faste stillinger. 

I den forbindelse vil det vægte positivt, at Tilbudsgivers beskrivelse påviser, at virksomheden ved brug 

af den konkrete implementeringsmetode sandsynliggør, at virksomheden er i stand til at indsluse kon-

tanthjælpsmodtagere til faste stillinger i relation til den udbudte ydelse. 

 

 

4. Afløsning 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive afløsningsprocedurer i forbindelse med planlagt (f.eks. ferier) og ikke planlagt 

(f.eks. akut opstået sygdom) fravær hos medarbejdere og serviceledere. Tilbudsgiver skal herudover beskrive, hvordan 

tilbudsgiver konkret vil sikre, at afløsere, herunder afløsere med anden etnisk baggrund end dansk. oplæres i opgaven, 

samt for sidstnævnte, tillige, beskrive hvorledes tilbudsgiver sikre at afløserne til enhver tid er oplært i det danske 

sprog forinden de anvendes som afløsere på ordregivers lokationer. 

I den forbindelse vægter det positivt, hvis Tilbudsgivers beskrivelse sandsynliggør, at det til enhver tid 

vil være muligt at få kvalificerede afløsere til udførelse af opgaverne, samt at Tilbudsgivers procedurer 

for afløsning sikrer, at der selv ved kort varsel vil kunne findes en kvalificeret afløser til udførelse af op-

gaven. 

 

 

5. Reaktion ved afvigelser, herunder reaktionstid og opfølgning på afvigelser  

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive, hvordan eventuelle afvigelser håndteres internt hos Tilbudsgiver – herunder, om 

der iværksættes særlige procedurer i forbindelse med enten egen eller Ordregivers konstatering af afvigelser. Desuden 

bedes Tilbudsgiver beskrive, hvorvidt der opereres med klare frister for tilbagemelding og udbedring. Derudover bedes 

Tilbudsgiver beskrive, hvordan processen og resultatet heraf dokumenteres og synliggøres for Ordregiver. 

I den forbindelse vægter det positivt, såfremt Tilbudsgiver påviser en effektiv og løsningsbaseret pro-

ces, der sandsynliggør, at Tilbudsgiver arbejder målrettet mod, at afvigelser hurtigst muligt afværges 

og udbedres, samt at dette klart og tydeligt dokumenteres for Ordregiver. 

 

 

6. Medarbejdernes egenkontrol og ledelsens kvalitetskontrol inkl. afrapportering  

Indledningsvist bemærkes, at der i opgavebeskrivelsen er en række minimumskrav til egenkontrol og kvalitetssikring, 

kvalitetskontrol og rapportering heraf, som i det hele forudsættes opfyldt og dermed skal opfyldes af Tilbudsgiver, for 

at dennes tilbud kan indgå i konkurrencen.  
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Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive hvilken kvalitetssikringsmetode, Tilbudsgiver vil anvende i kontraktperioden for at 

overholde de fastsatte krav. Derudover skal Tilbudsgiver beskrive, hvordan det under kvalitetssikringsmetoden konkret 

sikres, at opgaverne udføres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, og at dette synliggøres for Ordregiver.  

 

Det vægter positivt, såfremt Tilbudsgiver sandsynliggør, at Tilbudsgivers kvalitetssikringsmetode er til-

strækkelig til at overholde den aftalte kvalitet.  

Desuden vægter det positivt, såfremt Tilbudsgiver beskriver, hvordan kvalitetssikringsmetoden og ud-

faldet heraf konkret dokumenteres og synliggøres overfor Ordregiver. 

 

 

7. Kommunikation 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive, hvordan kommunikationen mellem Tilbudsgiver og Ordregiver tilbydes gennem-

ført. 

 

Det vægter positivt, hvis der mellem Tilbudsgiver og Ordregiver tilbydes en one-point-of-contact mel-

lem lederen hos Tilbudsgiver på den pågældende lokalitet og Ordregivers udpegede kontaktperson, så 

det kan sikres, at der gennemføres en løbende dialog om udførelsen og kvaliteten af arbejdet på lokali-

teten.  

Det vægter positivt, hvis der tilbydes statusmøder mellem Tilbudsgivers overordnede kontaktperson og 

Ordregivers overordnede centrale kontaktperson.  

Det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver tilbyder en løsning, hvor der stilles en elektronisk løsning til 

rådighed for Ordregiver, således at Ordregivers overordnede centrale kontaktperson kan tilgå alle med 

opgaven omhandlende oplysninger online på en webbaseret internetportal. 

Det vægter positivt, hvis tilbudsgiver beskriver konkrete tiltag til sikring af, at de tilstedeværende med-

arbejdere og ledere på de enkelte lokaliteter altid er i stand til at bruge de aftalte tidsregistrering-

sværtøjer korrekt. Det vægter i den sammenhæng endvidere positivt, hvis tilbudsgiver beskriver en løs-

ning, hvor det overfor Ordregiver dokumenteres, at tilbudsgivers medarbejdere løbende modtager in-

struktion i brugen af værktøjerne, herunder at lederne i den sammenhæng er uddannet i brugen på et 

fagligt højt niveau. 

 

 

8. Gulvvaskemaskiner (kun relevant for ”Delaftale 1 - Rengøring) 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse om det til brug for løsningen af opgaven tilbudte antal gulvaskemaskiner. Herunder 

skal Tilbudsgiver kort redegøre for det valgte antal samt velegnetheden af en sådan udførelsesmåde på de konkrete 

lokationer, som disse maskiner skal bruges på. 
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Ordregiver vægter det positivt, at Tilbudsgiver i videst muligt omfang benytter sig af gulvvaskemaski-

ner, og at Tilbudsgiver kan begrunde og sandsynliggøre velegnetheden af denne metode på de valgte 

lokationer. 

(Det bemærkes, at brug af gulvvaskemaskiner ikke må medføre en forringelse i forhold til den i udbudsmaterialet be-

skrevne og krævede rengøringsstandard, og at brugen af gulvvaskemaskiner således ikke må medføre en slækkelse af 

opfyldelsen af de stillede krav til ydelsen.) 
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 BEDØMMELSE OG POINTMODEL FOR KVALITETSBESVARELSEN 1.21

Evalueringen af tilbud vil ske ved brug af en pointskala fra 0-10, som ser ud som følger:  

 

Point Ordlyd Beskrivelse 

0 

Ingen opfyl-

delse 

 

Ingen opfyldelse gives, hvor Tilbudsgivers besvarelse ikke opfylder de efter-

spurgte krav / løsningen er ikke beskrevet. 

  

1 
Særdeles dår-

lig vurdering 

Særdeles dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en helt uaccep-

tabel opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver.  Besvarelsen forholder sig i 

kritisk grad ikke til de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens ele-

menter er særdeles dårligt beskrevet. 

 

2 
Meget dårlig 

vurdering 

Meget dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en meget ringe 

opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen forholder sig i kritisk 

grad ikke til de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er 

dårligt beskrevet.  

 

3 
Dårlig vurde-

ring 

Dårlig vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en ringe opfyldelse af det, 

som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler meget væsentlige dele af de 

oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er dårligt beskre-

vet. 

 

4 
Under middel 

vurdering 

Under middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mindre end ac-

ceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler 

væsentlige dele af de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens ele-

menter er dårligt beskrevet. 

 

5 
Middel vurde-

ring 

Middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en acceptabel opfyldelse af 

det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler visse af de oplysninger, 

som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen fremstår mindre velunderbygget 

og er visse steder uklar. 

 

6 
Over middel 

vurdering 

Over middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mere end accepta-

bel grad af opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler 

visse af de oplysninger, som efterspørges men dog ikke centrale dele heraf. 

Hovedparten af beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og forståelig. 
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7 God vurdering 

God vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en god opfyldelse af det, som 

er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen indeholder langt hovedparten af de oplys-

ninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og for-

ståelig.  

 

8 
Meget god 

vurdering 

Meget god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en meget god opfyl-

delse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler kun meget få af 

de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er meget velun-

derbygget og forståelig. 

 

9 
Særdeles god 

vurdering 

Særdeles god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en særdeles god 

opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen indeholder de oplys-

ninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er uddybende, velunder-

bygget og forståelig. 

 

10 

Den bedst 

mulige vurde-

ring 

Den bedst mulige vurdering gives, hvor besvarelsen er den bedst tænkelige 

opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Samtlige de oplysninger, som er 

efterspurgt, er beskrevet på en velunderbygget og forståelig måde, og beskrivel-

sen af løsningen illustrerer, at det af Ordregiver ønskede opfyldes på den bedst 

tænkelige måde. 

 

 

 VEDSTÅELSESFRIST 1.22

Tilbudsgiver skal vedstå det afgivne tilbud i 3 måneder at regne fra tilbudsfristen. 

 

 SPROG 1.23

Tilbud med alt dertilhørende materiale skal være på dansk, idet det bemærkes, at den eller de beskæftigede medarbej-

dere på opgaven skal kunne kommunikere i skrift og tale på dansk. 

 

 HONORAR FOR TILBUDSUDARBEJDELSE 1.24

 

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. 

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. 
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 MINDSTEKRAV 1.25

Et mindstekrav er et ufravigeligt krav og et krav, der ubetinget skal opfyldes og overholdes, idet der således ikke kan 

tages forbehold over for krav, der er gjort til mindstekrav.  

 

Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav, for at tilbud er konditionsmæssigt:  

- Kontrakten 

- Kravspecifikationen 

Alle mindstekrav skal overholdes, for at tilbuddet er konditionsmæssigt, og tilbudsgiveren kan ikke tage forbehold over 

for disse. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive 

taget i betragtning. 

 

 GENERELLE FORBEHOLD 1.26

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, herunder standardforbehold og andre faglige forbehold. Ordregiver er 

i alle tilfælde berettiget til at afvise tilbud, som indeholder forbehold, og vil i nogle tilfælde også være forpligtet til at 

afvise tilbuddet, herunder ved forbehold for minimumskrav og/eller grundlæggende elementer eller forbehold som 

ikke kan tillægges negativ vægt i evalueringen.  

Tilbudsgiverne opfordres til at udnytte deres adgang til at stille spørgsmål, hvis de konstaterer væsentlige uhensigts-

mæssigheder i kontraktgrundlaget, herunder i særdeleshed hvis krav afviger fra markedets standard eller på anden 

måde vurderes at være uhensigtsmæssigt økonomisk belastende. Ordregiver vil i givet fald på baggrund heraf – inden 

for udbudsreglernes rammer - overveje, om sådanne spørgsmål giver anledning til justeringer af kontraktgrundlaget. 

 

 

 FORHANDLINGSFORBUDDET 1.27

Det skal understreges, at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud, som blandt andet 

angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. 

Rådet og Kommissionen erklærer her: 

”... at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med an-

søgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fa-

re for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser 

sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af 

deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til for-

skelsbehandling.” 

 



 

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx 

Rudersdal Kommune 

Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser 2018 – 2022/2024 

 

 

 

24 

 

Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser på et så 

detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende, således at der i princippet 

kan indgås en aftale uden forudgående drøftelser og forhandlinger. 

Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punk-

ter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de efter-

spurgte oplysninger. 

 

 ALTERNATIVE TILBUD 1.28

Der kan ikke afgives alternative tilbud. 

 

 INDHENTNING AF OPLYSNINGER 1.29

ESPD’et er udfyldt af tilbudsgiverne i forbindelse med aflevering af tilbud. Ordregiver vil forinden tildeling af kontrak-

ten indhente dokumentation for pålidelighed for de oplysninger, der fremgår af ESPD’et fra den eller de tilbudsgivere, 

som Ordregiver forventer at indgå kontrakt med.  

Tilbudsgiver skal til enhver tid fremskaffe dokumentation for ESPD’et inden for en frist på 10 arbejdsdage. I det omfang 

dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel, eller i 

forbindelse med dette udbud, udstedt efter 1. marts 2017.  

 

 MEDDELELSE OM RESULTAT OG STANDSTILL-PERIODE 1.30

Når Ordregiver har identificeret det tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til de fastsatte underkri-

terier, sendes der hurtigst muligt en fyldestgørende begrundelse for valget til alle tilbudsgivere, jf. lov om håndhævel-

se af udbudsreglerne m.v. (lov nr. 425 af 12. maj 2010 med senere ændringer). 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud underskriver Ordregiver først kontrakten med den valgte leverandør efter 

udløbet af standstill-perioden. Standstill-perioden udgør som udgangspunkt 10 kalenderdage regnet fra dagen efter 

den dag, hvor Ordregiver giver elektronisk meddelelse til tilbudsgiverne om den trufne tildelingsbeslutning.  Ordregi-

ver kan dog fastsætte en længere standstill-periode i meddelelsen om resultatet til samtlige tilbudsgivere. 

Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil efter underskrivelsen af kontrakten blive bekendtgjort i Den Euro-

pæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler. 


