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1.1 Indledning 

Rudersdal Kommune udbyder levering af pyntegrønt til Kommunens kirkegårde og i mindre omfang pyntegrønt og 

juletræer til kommunens øvrige institutioner. 

 
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens Afsnit IV som et offentligt indkøb af et varekøb under EU´s 

tærskelværdi for kommuners varekøb med klar grænseoverskridende interesse, jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015 

samt lovbekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 

Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da det ikke vurderes, at den markedsmæssige situation betyder, at der vil være 

konkurrence om delkontrakter, hvis kontrakten opdeles. Der kan derfor ikke afgives delbud. 

 

Udbudsmaterialet består af: 

1. Generelle udbudsbetingelser med bilag, dateret den 15.12.2017 

2. Kravspecifikation, dateret den 15.12.2017 

3. Paradigme for standardkontrakt, dateret den 15.12.2017 

4. Tilbudsliste, dateret den 15.12.2017 

 

og med følgende bilag: 

 

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

Bilag 2: Fotos af pyntegrønt, Rudersdal Kommune  

 

Udbudsmaterialet er offentliggjort på http://www.udbud.dk den 15.01.2018 og er elektronisk tilgængeligt på Rudersdal 

Kommunes hjemmeside www. Rudersdal.dk/udbud. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT er ansvarlig for gennemførelse af udbuddet, herunder modtagelse af spørgsmål og 

afgivelse af svar på spørgsmål. 

 

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

Norup Thomsen og cand. jur. Anders Guldager Christiansen 

 

1.2 Rammeaftale 

Udbuddet sigter mod indgåelse af en rammeaftale mellem Rudersdal Kommune – i udbudsmaterialet herefter benævnt 

”Kommunen” -  og tilbudsgiver – i udbudsmaterialet herefter benævnt ”Leverandøren”. 

 

Formålet med rammeaftalen og tilhørende bilag er at regulere forholdet mellem Kommunen og Leverandøren i 

forbindelse med leverancernes gennemførelse. 

 

Rammeaftalen indgås med én leverandør, og der anvendes ikke miniudbud. 

 

Kommunen forpligter sig til i kontraktperioden at købe pyntegrønt til kommunens kirkegårde hos den valgte leverandør. I 

særlige situationer forbeholder Kommunen sig ret til at foretage indkøb fra andre leverandører.  

Kommunens øvrige institutioner har mulighed for at foretage indkøb af pyntegrønt og juletræer hos Leverandøren. I givet 

fald vil disse indkøb ske gennem Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT, som er udbyderen af nærværende 

rammeaftale. 

Leverandøren kan ikke garanteres en nøjagtig omsætning, eller at Kommunen indkøber for et bestemt beløb. 

 

Kontrakt indgås som en rammeaftale i henhold til udbudsmaterialets ”3. Paradigme for standardkontrakt”. 

 

Kommunen har ret til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, hvis der i kontraktperioden vedtages ændret 

lovgivning eller fremsættes bestemmelser af en sådan art, at kommunen ikke har mulighed at anvende de produkter, der 

indgår i aftalen.  

 

1.3 Kontraktperiode og optioner 

Kontrakten er gældende i perioden 01.09.2018 – 31.08.2020. 

 

Kommunen kan forlænge aftalen/kontrakten via en option på 2 gange 1 år på uændrede vilkår. 

 

http://www.udbud.dk/
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Meddelelse om option gives til kontrakthaveren senest 3 måneder før aftaleudløb. I modsat fald ophører kontrakten uden 

særskilt opsigelse. 

 

Ønsker kommunen at benytte sig af en option, udarbejdes der en allonge til rammeaftalen senest 2 måneder før 

kontraktens udløb. 

 

Hvis optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 

 

1.4 Spørgsmål og svar vedr. udbuddet 

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

spørgsmål (på dansk). 

 

Alle spørgsmål, der er mailet til pbj@rudersdal.dk med kopi til mogensnt@gmail.com senest  

den 22.02.2018 kl. 12.00, vil blive besvaret senest den 26.02.2018 kl.16.00. 

 
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 svar og informationer i øvrigt vedrørende udbuddet. 
 

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

 

1.5 Kommunens kontaktperson 

Kommunens 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  

 

1.6 Krav til tilbuddet og tilbudsgivers egnethed 

For at tilbudsgiverne kan erklæres egnede til at afgive tilbud - dvs. kan udvælges – skal følgende mindstekrav være 

opfyldt: 

 

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

2. Anmærkningsfri Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen 

3. 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. 

4. Kort beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold og CVR-nummer 

5. Oplysning om eventuelle underleverandører 

6. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste 

7. Beskrivelse af, hvordan produktionen af pyntegrønt og juletræer finder sted, jf. pkt. 1.7 

 
Pkt. 1,4,5,6 og 7 skal vedlægges tilbuddet, medens tilbudsgiverne enten kan vælge at vedlægge pkt. 2 og 3 sammen 

med tilbuddet eller fremsende dokumenterne efterfølgende, når kommunen forlanger det.   
 
Hvis ovennævnte dokumentation af Kommunen vurderes ikke at være fyldestgørende, kan vedkommende tilbudsgiver 
afvises som værende ikke egnet til at afgive tilbud. 
 

mailto:pbj@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/udbud


 
5 

Rudersdal Kommune jr. nr. 2017 - 4548 

1.7 Tildelingskriterier og disposition af tilbuddene 

Rudersdal Kommune vil finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet  

”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, idet følgende delkriterier indgår ved tildelingen af leverancen. 

 

DELKRITERIER: VÆGTNING: 

1. PRIS. 

Tilbudsgiverens samlede tilbudspris fra tilbudslisten 

75 % 

2. MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIG  

Tilbudsgivers produktion i forhold til følgende 3 forhold: 

a. Bekæmpelse af ukrudt 

b. Forebyggelse mod skadedyr 

c. Gødskning 

25 % 

Fordelt således: 

10 % 

10 % 

5 % 

 
 
Til brug for kommunens vurdering og stillingtagen til tilbuddet, skal tilbudsgiveren beskrive, hvordan de 3 forhold under 

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED håndteres ved produktionen ud fra følgende: 

 

2. MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIG  

Tilbudsgivers produktion i forhold til følgende 3 
forhold: 

 

a. Bekæmpelse af ukrudt - 10% vægtning Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan bekæmpelse af ukrudt 

finder sted. 

Det er vigtigt, at bekæmpelse af ukrudt foretages på en måde, 

der belaster miljøet mindst muligt, således at anvendelsen af 

sprøjtemidler undgås i størst mulig omfang, og at der i givet 

fald anvendes præparater, der er godkendt af relevante 

danske myndigheder. 

Rudersdal Kommune vægter det derfor positivt, at der gives 

oplysninger om anvendelsen af bekæmpelsesmidler, og opgør 

derfor vægtningen på 10% i forhold til forbruget af aktivt stof i 

kg/pr arealenhed. 

b. Forebyggelse mod skadedyr- 10% vægtning Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan forebyggelse af skadedyr 

finder sted. 

Det er vigtigt, at forebyggelsen med bekæmpelsesmidler 

begrænses mest mulig, og at der i givet fald kun anvendes 

præparater, der er godkendt af relevante danske 

myndigheder. 

Rudersdal Kommune vægter det derfor positivt, at der gives 

oplysninger om, hvilke midler der anvendes og opgør derfor 

vægtningen på 10% i forhold til forbruget af aktivt stof kg/pr 

arealenhed 

c. Gødskning- 5% vægtning 

 

Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan gødskningen finder sted, 

idet anvendelse af alternative gødskningsmetoder kan 

begrænse andre former for gødskning mest muligt. 

Rudersdal Kommune vægter det derfor positivt, at der gives 

oplysninger om omfanget af anvendelsen af NPK-gødskning 

og opgør derfor vægtningen på 5% i forhold til forbruget af 

NPK-gødskning pr. arealenhed. 

 

Beskrivelserne og opgørelserne skal vedlægges tilbuddet.   
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Ved evalueringen af tilbuddene vil priserne blive omregnet til points, hvor laveste pris får 8 points og højeste pris får 0 

points. Priser her imellem findes lineært. 

 

Kriteriet for Miljømæssig bæredygtighed vil blive vurderet ud fra en absolut pointsskala, hvor der gives 8 points for bedst 

mulige opfyldelse af kriteriet og 0 points for dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud). De 3 

underkriterier vægtes i procent som anført i skemaet. 

 

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 2 delkriterier. 

 

1.8 Tilbudsfrist og formkrav 

Tilbud skal fremsendes elektronisk pr. mail inden den 05.03.2018 kl. 12.00 til følgende mailadresse:  

tilbud@rudersdal.dk. 

 

Mailen med tilbuddet inkl. prislister og oplysninger skal i emnefeltet indeholde formuleringen ”Tilbud på levering af 

pyntegrønt og juletræer til Rudersdal Kommune”. 

 

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 kvitteringsmail for modtagelsen.  

 
Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet, og tilbuddet bør emnemæssigt være udformet i samme 

rækkefølge som udbudsmaterialet. 

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 tilbudsfristens udløb.  

 

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. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag 

betragtes som ordregivers ejendom, og det vil ikke blive returneret. 

1.13 Forbehold 

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

paradigmet for standardkontrakten  

1.14 Alternative tilbud 

Der kan ikke afgives alternative tilbud. 

1.15 Delbud 

Der kan ikke afgives delbud. 

 

1.16 Underleverandører 

Tilbudsgiver skal ved sit tilbud angive, om han agter at anvende underleverandører, og hvilke der er tale om. Se 

nærmere herom i pkt. 3.15. 

1.17 Konsortier 

Hvis flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver, og det skal af tilbuddet fremgå, 

hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere dvs. konsortier skal oplysninger under afsnittet ”Udvælgelseskriterier”, gives for 

hver deltager i konsortiet. 
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1.17 Tidsplan  

Aktivitet Tidspunkt 

Offentliggørelse på: www.udbud.dk 15.01.2018 

Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 22.02.2018 kl. 12.00 

Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26.02.2018 kl. 16.00 

Frist for afgivelse af tilbud 05.03.2018 kl. 12.00 

Offentliggørelse af vindende tilbud 12.03.2018 

Aftaleindgåelse 16.03.2018 

Aftalestart 01.09.2018 

 

 

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

Bilag 2: Fotos af pyntegrønt, Rudersdal Kommune 

 

 


