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Tilbudsliste 

Der afgives hermed tilbud på levering af pyntegrønt til Rudersdal Kommunes kirkegårde og pyntegrønt og juletræer til 
institutioner. 
 
Tilbuddet er gældende i perioden 01.09.2018 - 31.08.2019 med mulighed for 2 gange 1 års optioner som anført i 

”Generelle udbudsbetingelser” samt prisregulering som anført i ”Paradigme for standardkontrakt”. 

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

1. Spørgsmål og svar dateret …………….................. (indsættes senere) 

2. Rettelsesblade, dateret den  ………………………. (indsættes senere) 

3. Generelle udbudsbetingelser dateret den 15.12.2017 

4. Kravspecifikation, dateret den 15.12.2017 

5. Paradigme for standardkontrakt,, dateret den 15.12.2017 

6. Nærværende ”Tilbudsliste”, dateret den 15.12.2017 

 
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  

 

25 % 

 
Se nærmere beskrivelse af kriterierne om MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIG i dokumentet ”1. Generelle 
udbudsbetingelser”. 
 
Tilbudslister med angivelse af den årlige pris i DDK excl. moms, idet tilbudsgiver skal udfylde kolonnerne 
”Enhedspris” og ”Tilbudspris”. 

 
 
 
A. Leverance af pyntegrønt til kommunens kirkegårde. 

 

Post 

A 

Betegnelse Enheder  

pr. år 

Enhedspris  

kr.  

Tilbudspris 

kr. 

1 Normannsgran, juletræsklip, 5 kg/bd 21.000 Kg   

2 Nobilis, blå mellem, , 5 kg/bd 1.000 Kg   

3 Bjergfyr, kort, , 5 kg/bd 6.600 Kg   

4 Post Cypres, gul  600 Kg   

   I alt Post  A:  
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B. Leverancer af pyntegrønt og juletræer til kommunens institutioner 

 

Post 

B 

Betegnelse Enheder  

pr. år 

Enhedspris  

kr.  

Tilbudspris 

kr. 

1 Nordmansgran, juletræsklip, 5 kg/bd 65 bundter   

2 Nobilis, blå mellem, 5 kg/bd 15 bundter   

3 Bjergfyr, kort, 5 kg/bd 
    5 bundter 

  

4 Rødgran, 10 kg/bd 
   10 bundter 

  

5 Juletræ Normann, 1,50-1,75 meter 7 stk   

6 Juletræ Normann, 1,75-2,00 meter 31 stk   

7 Juletræ Normann, 2,00-2,25 meter 17 stk   

8 Juletræ Normann, 2,25-2,50 meter 19 stk   

9 Juletræ Normann, 2,50-3,00 meter 4 stk.   

10 Juletræ Normann, 3,00-4,00 meter 5 stk   

11 Juletræ Normann, 4,00-5,00 meter 5 stk   

12 Juletræ Rødgran, 1,00-1,50 meter 2 stk   

13 Juletræ Rødgran, 1,50-1,75 meter 8 stk   

14 Juletræ Rødgran, 1,75-2,00 meter 3 stk   

15 Juletræ Rødgran, 2,00-2,50 meter 7 stk   

16 Juletræ Rødgran, 2,50-3,50 meter 5 stk   

17 Juletræ Rødgran, 4,00-4,50 meter 1 stk.   

   Ialt Post  B :  

 

             

 

Samlet tilbudssum i alt Post A + Post B:          Kr. …………………..…..…  

 

Skriver kroner: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

kontrakten stillede betingelser. 

 

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de på tilbudslisten angivne priser og oplysninger. 
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Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver i henhold til ”1. Generelle udbudsbetingelser” pkt. 1.6 være opmærksom på 

følgende: 

 

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, 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. 
 
 

 

Dato: 

Tilbudsgiver: 

Adresse: 

CVR nr.: 

Tlf. nr.: 

E-mail: 

 

 

 

 

…………………………………………….……………………  

(Underskrift) 

 

 

 


