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2.1 Omfang og krav til ydelsen 

Ydelserne omfatter de i tilbudslisten anførte ydelser omfattende levering af pyntegrønt til anvendelse på kommunens 

kirkegårde og i mindre omfang pyntegrønt og juletræer til kommunens øvrige institutioner 

 

Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som kommunen afgiver afhængigt af det aktuelle behov, men  

da der kan være stor forskel på kommunens årlige behov, må kontrakthaveren være indstillet på, at leverancernes 

omfang og leveringstidspunkter varierer, men det forudsættes, at leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig.   

 

De angivne mængder i Tilbudslisten er vejledende, og kommunen er ikke bundet af disse. De angivne mængder skal 

derfor ikke ses som et forventet omfang, da angivelserne er et estimat, hvorfor kommunen kan fravige disse ubegrænset 

i både nedadgående og opadgående retning. 

 

Kommunen forpligter sig til i kontraktperioden at købe alle leverancer af pyntegrønt til kommunens kirkegårde hos den 

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

Fsv. angår kommunens øvrige institutioner foretager disse dog indkøb af pyntegrønt og juletræer efter eget valg af 

leverandører.  

2.2 Kravspecifikationer 

Krav og kvalitet af pyntegrønt og juletræer er opstillet herunder. Endvidere fremgår det af vedlagte fotos på bilag 2, 

hvordan kommunen forventer, at pyntegrønt skal se ud ved leveringen. 

PYNTEGRØNT: 

NORMANNSGRAN - Prima/mix 40-50 (kort og fyldigt) 

5 kg bundter. 

Grenlængde: 40–50 cm. 

Antal grene i bundtet: 10-15 stk. 

 

NOBILIS - Blå ungdomsgren 

5 kg. bundter. 

Grenlængde:40-90cm  

 

BJERGFYR, KORT: 

Klippes af unge træer som er op til 2 meter høje 

 5 kg. Bundter 

Grenlængde 40-80 cm. 

Grene skal være rette. 

Bundterne skal fremstå friske grønne ved levering og må ikke opleves flade. 

 

CYPRES, GUL. 

2 kg. Bundter. 
Korte grene ca. 15 til 25 cm. 
Ikke grene over 1 cm tykkelse. 
Kraftig Gul farve 
 
JULETRÆER: 

NORMANN OG RØDGRAN 
Juletræer skal fremstå friskgrønne, tætte, symmetriske med gennemgående stamme og uden knækkede grene. Højder 

på juletræer fremgår af Tilbudslisten. Der skal være ens eller symmetrisk afstand mellem sideskuddene for de seneste 

år, så der ikke bliver et langt stykke i det næstsidste vækstår. 

Der må ikke være synlige tegn på formklipning. Formklipning må ikke finde sted samme år som fældningen. 

 

 2.3 Produktion i forhold til miljømæssig bæredygtighed 

Kommunen lægger vægt på, at produktionen af pyntegrønt og juletræer i videst muligt omfang tilgodeser miljømæssig 

bæredygtighed. 
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Ved valg af leverandør vil tilbudsprisen indgå med en vægtning på 75%, medens følgende forhold vil indgå med en 

samlet vægtning på ialt 25%: Ukrudtsbekæmpelse, forebyggelse af skadedyr og gødskning. Se nærmere om dette i ”1, 

Generelle udbudsbetingelser” og ”3. Tilbudsliste”. 

 

2.4 Bestilling og levering 

Pyntegrønt til kirkegårdene. 
Kommunen vil hvert år pr. 1. august fremsende en foreløbig bestilling med angivelse af omtrentlige mængder og 
leveringstidspunkter. Når præcist leveringstidspunkt efterfølgende meddeles, skal levering kunne ske indenfor 2 
kalenderdage. 
 
Pyntegrønt og juletræer til kommunens institutioner. 
Kommunen vil hvert år medio november måned fremsende bestilling med angivelse af omtrentlige mængder og 
leveringstidspunkt. 
 
Levering skal ske 1-2 uger før 1. søndag i advent efter nærmere aftale med et varsel fra kommunen på 2 kalenderdage. 
 
Bestillinger vil blive afgivet pr. mail.  

 

Kontrakthaveren skal dokumentere mængden og kvaliteten af det leverede pyntegrønt ved fremsendelse af kopi af 

sin egenkontrol.  

 

Størrelsen af alle leverancer af pyntegrønt skal dokumenteres via vejesedler fra autoriseret vejevægt. 

 
2.5 Leveringssteder 

Pyntegrønt til kommunens kirkegårde skal ske til følgende adresser: 

 

Kirkegård Adresse 

Søllerød Kirkegård Søllerødvej 5, 2840 Holte 

Vedbæk Kirkegård Enrumvej 32, 2950 Vedbæk 

Søholm Kirkegård Søvej 20, 3460 Birkerød 

 

Pyntegrønt og juletræer til kommunens institutioner skal leveres til kommunens plads på Rudersdalsvej 99, 2840 Holte.  

 

Leverancer af pyntegrønt kan ske med lastbiler uden kærrer, og der kan aflæsses med tiplad alle steder. Leveringerne 

skal finde sted i perioden oktober – medio december efter nærmere aftale. Leverancer til kirkegårdene forventes at 

kunne ske a 3-4 gange. Til kommunens institutioner forventes levering at kunne ske 1 a 2 gange. 

 
2.6 Materiel 

Leverandørens og eventuelle underleverandørers materiel skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre 
arbejdet. Transport af varerne skal det ske på en sådan måde, at de leverede pyntegran og juletræer ikke beskadiges, 
og de til enhver tid gældende miljøkrav skal overholdes. Der må ikke anvendes kran eller grab ved aflæsningen. 

 
2.7 Møder og planlægning  

Kommunen afholder koordineringsmøder med leverandøren efter nærmere aftale. På møderne vil kommunen orientere 

om forventet eller kendt omfang af den kommende periodes aktiviteter, og der kan gøres status over det hidtidige forløb. 

 

2.8 Kvalitetsstyring 

Kontrakthaveren skal på kommunens forlangende dokumentere, om en konkret og tvivlsom leverance lever op til 
kravene i udbudsmaterialet. 
 
I tilfælde af, at en leverance ikke lever op til kravene, kan kommunen forlange, at kontrakthaveren skal læsse og afhente 
ladningen igen og levere en ny for kontrakthavers regning. 

2.9 Arbejds- og miljøprocedurer 

Kontrakthaveren skal have procedurer for alle arbejdsopgaver, der har en væsentlig indflydelse på kvalitet, sikkerhed og 

miljø. 

 

Kontrakthaveren skal på forlangende fremsende oplysninger om virksomhedens arbejds- og miljøpolitik. 
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2.10 Personale  

Kontrakthaveren skal lede arbejdet ved en medarbejder, der har en faglig erfaring, og som er fortrolig med og fuldt 
kvalificeret til arbejdet.  
 
Der skal til arbejdets gennemførelse være det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere til rådighed.  
 
Kontrakthaveren skal instruere sine medarbejdere i relevante sikkerhedsforanstaltninger under hensyntagen til arbejdets 
art.  
 
2.11 Kontrakthaverens egenkontrol, tilsyn og dokumentation 

Kontrakthaveren fastlægger selv, hvorledes egenkontrol og tilsyn med arbejdets udførelse vil ske. Kontrollen skal 
som minimum indeholde angivelse af leverancens omfang, som grundlag for afregningen. 
 
2.12 Konstateret mangel  

Hvor der konstateres en mangelfuld ydelse, skal kontrakthaveren inden for en frist på 2 kalenderdage udbedre 
manglen.  
 
Såfremt en mangelfuld ydelse ikke er afhjulpet inden for den givne frist, eller såfremt der ved den efterfølgende ekstra 
kontrol igen findes mangler, kan kommunen nægte at betale for ydelsen helt eller delvist. 
 
2.13 Forsinkelser 

Opstår der forsinkelser i de aftalte leverancer, skal kontrakthaveren inden for en frist på 1 kalenderdag meddele 
kommunen, hvorledes forsinkelsen indhentes med angivelse af årsagen og redegøre for, hvornår leverancen bliver 
gennemført. 
 
 


