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1.1 Indledning 

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT – i det samlede materiale herefter benævnt ”Kommunen” - ønsker at indgå 

aftale med et privat firma om overtagelse af gravsten til genbrug fra sløjfede gravsteder fra kommunens kirkegårde. 

 

Indhentning af tilbud sker som en konsekvens af, at kommunens nuværende aftale med et firma om genbrug af gravsten 

er opsagt til udløb den 31.12.2017. 

 

Indhentningen af tilbud gennemføres alene ud fra generelle forvaltningsretlige principper og lovgivningen i øvrigt, da 

udbuddet ligger under Udbudslovens tærskelværdier, og at der ikke er tale om en gensidig bebyrdende aftale i henhold 

til Udbudsloven mv. 

Af praktiske grunde er indhentningen af tilbud dog her i materialet benævnt ”Udbud” og de stillede krav om 

tilbudsgivernes egnethed, tildelingskriterierne mv. er valgt, så de forvaltningsretlige principper respekteres. 

Udbuddet sigter mod indgåelse af en rammeaftale med et og kun et firma – i det samlede udbudsmateriale herefter 

benævnt ”Leverandøren”. 

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

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:  

 1. Generelle udbudsbetingelser, dateret den 22.08.2017 

 2. Kravspecifikation, dateret den 22.08.2017 

 3. Tilbudsliste, dateret den 22.08.2017 

 Bilag 1: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 

 Bilag 2: Eksempler på sløjfede gravsten  

 

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

Norup Thomsen og cand. jur. Anders Guldager Christiansen. 

 

1.2 Kontraktperiode 

Kontrakten er gældende i perioden 01.01.2018 - 31.12.2019.  

 

Kommunen har herudover option på forlængelse af rammeaftalen på yderligere 2 gange 1 år. Ønsker kommunen at gøre 

brug af dette, udarbejdes og underskrives allonge til rammeaftalen senest 2 måneder før aftalens udløb.  

 

Kommunen kan dog opsige aftalen med 1 måneds varsel, såfremt Leverandøren misligholder denne. 

 

1.3 Spørgsmål og svar vedr. udbuddet 

Tilbudsgivere har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved at fremsende skriftlige 

spørgsmål. 

 

Alle spørgsmål, der er mailet til pbj@rudersdal.dk og mogensnt@gmail.com senest den 18.09.2017 kl. 12.00, vil blive 

besvaret senest den 22.09.20217 kl.16.00. 

 
Spørgsmål, svar og rettelsesblade vil i anonymiseret form blive offentliggjort elektronisk på Rudersdal Kommunes 

hjemmeside på www.rudersdal.dk/udbud. 

 

1.4 Kommunens kontaktperson 

Kommunernes kontaktperson ved gennemførelsen af udbuddet er: 

 

Driftschef Peter Bjørno Jensen 

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT 

Blokken 48 

3460 Birkerød 

Tlf. +45 7268 2740 

E-mail: pbj@rudersdal.dk 

 

mailto:pbj@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/udbud
mailto:pbj@rudersdal.dk
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1.5 Egnethed og krav til tilbuddet: 

Kommunen stiller krav om, at tilbudsgivere skal have nøje kendskab til rutiner omkring håndtering af genstande fra 

gravsteder, der nedlægges, og at de er i besiddelse af den fornødne etiske indstilling til at kunne forestå arbejdet uden, 

at dette giver anledning til klager.  

 

1.6 Tilbuddets indhold 

For at tilbudsgiverne kan godkendes til at afgive tilbud, dvs. kan erklæres konditionsmæssige, skal følgende mindstekrav 

være opfyldt og dokumentation medsendt tilbuddet: 

1. Tro og love erklæring om at tilbudsgiver ikke har gæld til det offentlige, jf. bilag 1. 

2. Oplysning om virksomhedens ejerforhold og CVR-nummer 

3. Oplysninger/CV om/for den faglige leder, der er ansvarlig for aftalen 

4. Referencer, herunder tidligere arbejde for kirkegårde 

5. Produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring på min. 10 mio kr. 

Tilbudsgiverne skal endvidere til brug for kommunens vurdering og stillingtagen til tilbuddene beskrive, hvordan de 

forskellige forhold i nedennævnte delkriterier A 1-3 vil blive gennemført af tilbudsgiveren samt oplyse om tilbudsgivernes 

tilbudspris for gravsten, delkriterie B. Beskrivelserne og oplysningerne skal gives i dokumentet 3. Tilbudslisten. 

1.7 Tildelingskriterier  

Følgende delkriterier indgår ved tildelingen af leverancen, idet Kommunen agter at indgå aftale med den leverandør, der 
afgiver det tilbud, der har det bedste forhold mellem kvalitet og pris, idet nedennævnte delkriterier indgår. 
 
For hver af delkriterierne gives et antal points for tilbudsgivernes besvarelser. 

 

DELKRITERIER: VÆGT: 

A. KVALITET OG SERVICE  

1. Fjernelse af gravsten 30 % 

2. Oplysninger overfor købere af genbrugte gravsten 25 % 

3. Etiske forhold 20 % 

B. ØKONOMI  

4. Tilbudsgiverens tilbudspris for gravsten. 25 % 

 
Se nærmere beskrivelse af kriterierne i dokumenterne 2. Kravspecifikation og 3.Tilbudslisten. 
 
Bedste forhold mellem kvalitet og pris vurderes/beregnes af kommunen ud fra den samlede pointsum, som 

tilbudsgiverne opnår ved, at kommunen beregner summen af de vægtede points for hver af de 4 delkriterier, der er 

angivet under A. KVALITET OG SERVCIE samt delkriteriet B. ØKONOMI. 

1.8 Tilbudsfrist og formkrav 

Tilbud skal fremsendes elektronisk pr. mail senest den 28.09.2017 kl. 12.00 til følgende mailadresse: 

tilbud@rudersdal.dk 

 

Mail´en med tilbuddet inkl. bilag og oplysninger skal i emnefeltet indeholde formuleringen ”Tilbud på genbrug af 

gravsten”. 

 

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 leverandøren modtage kvitteringsmail for modtagelsen.  

 
Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.  

mailto:tilbud@rudersdal.dk
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1.9 Åbning af de indkomne tilbud 

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

1.10 Vedståelsesfrist 

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

1.11 Sprog 

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

1.12 Honorar 

Der ydes ikke godtgørelse til tilbudsgiverne for deltagelse i tilbudsgivningen. 

 

1.13 Forbehold 

Forbehold accepteres ikke. 

 

1.14 Tidsplan  

Aktivitet Tidspunkt 

Kommunens offentliggørelse af det planlagte udbud kommunens hjemmeside 14.08.2017 

Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 18.09.2017 kl. 12.00 

Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 22.09.2017 kl. 16.00 

Frist for afgivelse af tilbud 28.09.2017 kl. 12.00 

Offentliggørelse af vindende tilbud 03.10.2017 

Aftaleindgåelse 06.10.2017 kl. 10.00 

Aftalestart 01.01.2018 

 

Bilag 1: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 

Bilag 2: Eksempler på sløjfede gravsten  


