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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89177-2018:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
2018/S 041-089177

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Landbrugsstyrelsen
20814616
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Louise Aulin Pallis
Telefon:  +45 33958000
E-mail: kiu@lbst.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk

I.1) Navn og adresser
Fødevarestyrelsen
62534516
Stationsparken 31
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: kadat@fvst.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://fvst.dk

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Gjøddinggård, Førstballevej 2
Randbøll
7183
Danmark
Kontaktperson: Dennis Robertson
E-mail: dro@nst.dk 

mailto:kiu@lbst.dk
http://lbst.dk
mailto:kadat@fvst.dk
http://fvst.dk
mailto:dro@nst.dk
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NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nst.dk

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Haraldsgade 53
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Christian Hjort-Hansen
E-mail: chrhj@mst.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://mst.dk

I.1) Navn og adresser
Miljø- og Fødevareministeriets departement
12854358
Slotsholmen 12
København K
1216
Danmark
Kontaktperson: Michael Larsen
E-mail: mfvm_servicecentret@stad.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://mfvm.dk

I.1) Navn og adresser
Søfartsstyrelsen
29831610
Fjordvænget 30
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Anette Stendahl Andersen
E-mail: udbud@dma.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://sfs.dk

I.1) Navn og adresser
Fiskeristyrelsen
39097176
Nyropsgade 30
København V
1780

http://nst.dk
mailto:chrhj@mst.dk
http://mst.dk
mailto:mfvm_servicecentret@stad.dk
http://mfvm.dk
mailto:udbud@dma.dk
http://sfs.dk
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Danmark
Kontaktperson: Karen-Margrethe Krøyer Pedersen
Telefon:  +45 33958000
E-mail: kmkrpe@fiskeristyrelsen.dk 
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lfst.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lbst.dk/om-os/udbud/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Landbrugsstyrelsen
20814616
Nyropsgade 30
København
1780
Danmark
Kontaktperson: Louise Aulin Pallis
E-mail: kiu@lbst.dk 
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lbst.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Udbud af rammeaftale vedrørende arbejdsbeklædning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18100000

II.1.3) Kontrakttype
Varer

II.1.4) Kort beskrivelse:
Udbud af arbejdsbeklædning til Miljø- og Fødevareministeriet inkl. samtlige styrelser og departementet,
Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet og Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet.
Beløbet i pkt. II.1.5 og II.2.6 er baseret på nuværende forbrug på aftalen samt forventede forbrug for hele
aftalens løbetid.
Der er tale om et udbud med forhandling, hvorfor der først gennemføres en prækvalifikations runde. Det er kun
de virksomheder som bliver prækvalificeret som vil have mulighed for at afgive tilbud.

mailto:kmkrpe@fiskeristyrelsen.dk
http://lfst.dk
http://lbst.dk/om-os/udbud/
mailto:kiu@lbst.dk
www.lbst.dk
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Der afholdes et informationsmøde for potentielle ansøgere / tilbudsgivere. Se nærmere herom i
udbudsbetingelserne, pkt. 13.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18200000
18300000
18400000
18800000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Dette udbud omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning til forskellige personalegrupper i de enkelte
styrelser. Dele af beklædningen er fælles for to eller flere af styrelserne.
Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Medarbejdere i jordbrugskontrol, fiskerikontrol, på
fiskerikontrolskibe, herunder medarbejdere der gør tjeneste på broen, i maskinen, på dækket og i kabyssen,
tilsynsfolk på fødevare- og veterinærområdet, kontorbetjente/håndværkere og skovarbejdere. Ordregiver
vurderer, at der samlet er omkring 2000 medarbejdere hos Ordregiver, som i det daglige bruger en eller anden
form for arbejdsbeklædning.
Beklædningen består bl.a. af: uniform, sø- og regntøj, sko, sandaler, støvler og sikkerhedsfodtøj, bukser, shorts,
skjorter, trøjer, strømper, kedeldragter, termotøj, poloshirts, t-shirts, handsker, hovedbeklædning, skal-jakker,
vinterjakker, fleecejakker og sikkerhedstøj.
Beklædningen omfatter ca. 100 varenumre.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, end det angivne antal, der ønskes
prækvalificeret, vil den ordregivende myndighed ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede som
tilbudsgivere, lægge vægt på nedenstående kriterier:
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Ansøgers væsentligste tilsvarende leverancer leveret inden for de seneste tre år regnet fra datoen for
offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, idet der lægges vægt på, at leverancen har størst mulig lighed
med den udbudte leverance både i omfang og indhold, herunder kompleksitet, dvs. bl.a. at den geografisk
dækker så bredt som muligt med mange leveringsadresser, samt at der er tale om levering til en offentlig
myndighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Ordregiver stiller krav til løn- og arbejdsvilkår: Leverandøren skal sikre, at arbejdstagere, som Leverandøren
og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på Leverancens udførelse, har løn
(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der gælder
for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige
område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf.
Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og ILO-konvention nr. 94.
Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om
de gældende arbejdsvilkår.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.5) Oplysninger om forhandling
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Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at
indgå forhandlinger

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 228-474659

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon:  +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474659-2017:TEXT:DA:HTML
mailto:klfu@erst.dk
http://www.klfu.dk
www.retsinformation.dk


EUT/S S41
28/02/2018
89177-2018-DA

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 7 / 7

28/02/2018 S41
http://ted.europa.eu/TED

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

7 / 7

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er
blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem
er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens
§171,stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,
stk. 2, 2. pkt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i
standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren
tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for
Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon:  +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2018

www.klfu.dk
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk

