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1. ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER 

Rammeaftalen udbydes som et tværministerielt udbud med deltagelse af samtlige styrelser og depar-

tementet under Miljø- og Fødevareministeriet, samt Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet og 

Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet. 

 

Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Naturstyrelsen  

Gjøddinggård 

Førstballevej 2 

7183 Randbøl 

 

Fødevarestyrelsen  

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Miljø- og Fødevareministeriets department 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Søfartsstyrelsen 

Fjordvænget 30 

4220 Korsør 

 

Fiskeristyrelsen  

(Hovedkontor) 

Nyropsgade 40 

1780 København V 

 

I det følgende er alle styrelser og departementet tilsammen benævnt "Ordregiver". 

 

Det samlede udbudsmateriale vil være tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: 

http://lbst.dk/om-os/udbud/, på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. 

 

Alle henvendelser skal ske skriftligt og skal være affattet på dansk. 
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Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, gæl-

der de skriftlige angivelser til enhver tid forud. 

 

2. KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET 

Dette udbud omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning til forskellige personalegrupper i de 

enkelte styrelser. Dele af beklædningen er fælles for to eller flere styrelser. 

 

Af personalegrupper kan nævnes følgende: Medarbejdere i jordbrugskontrol, fiskerikontrol, på fi-

skerikontrolskibe, herunder medarbejdere der gør tjeneste på broen, i maskinen, på dækket og i ka-

byssen, tilsynsfolk på fødevare- og veterinærområdet, kontorbetjente/håndværkere og skovarbej-

dere. 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, ho-

vedbeklædning, skal-jakker, vinterjakker, fleecejakker og sikkerhedstøj. 

 

Beklædningen fremgår af de enkelte kravspecifikationer, der er vedlagt dette udbud. 
 
 

3. DE RETLIGE RAMMER 

Dette udbud afholdes som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudsloven, jf. lov nr. 1564 af 

15. december 2015. Alle paragrafhenvisninger i nærværende udbudsbetingelser henviser til denne 

lov, medmindre andet er angivet. 

 

Disse udbudsbetingelser er et supplement til udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 041-089177. 

 

Udbuddet består af en udvælgelsesfase (prækvalifikation), en tilbudsfase og en eventuel forhand-

lingsfase. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til 

at varetage det udbudte projekt. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen 

kommer til at foregå mellem ansøgere, som er egnede til at varetage den udbudte leverance. Eg-

nethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i punkt 5.1. 

 

Udvælgelsesfasen omfatter følgende stadier og milepæle: 

 

1) Ansøgning om prækvalifikation – interesserede ansøgere udarbejder ansøgning om prækvali-

fikation på baggrund af udbudsmaterialet ved indgivelse af ESPD (det fælles europæiske ud-

budsdokument). Ansøger har i denne periode mulighed for at stille skriftlige spørgsmål, jf. 

punkt 10.2.  

 

2) Ansøgers personlige forhold – efter modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation vurderer 

ordregiver som det første, hvorvidt ansøger har fremsendt ESPD-et, samt hvorvidt de ind-

sendte dokumenter indeholder forhold, der kan føre til, at ansøger udelukkes fra at deltage i 

udbudsforretningen. 
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3) Ansøgers økonomiske og faglige formåen – ordregiver vurderer herefter, hvorvidt ansøger 

skal dokumentere, at ansøger opfylder de i punkt 5.1.2 stillede krav til økonomisk og faglig 

formåen. 

 

4) Udvælgelse af tilbudsgivere – på baggrund af nogle objektive kriterier, jf. punkt 5.2, udvælger 

ordregiver fem ansøgere, såfremt der mindst er fem ansøgere, der har anmodet om at blive 

prækvalificeret, og som opfylder de fastsatte krav til egnethed, som opfordres til at afgive til-

bud i tilbudsfasen. 

 

Tilbudsfasen omfatter følgende stadier og milepæle: 

1) Udarbejdelse af tilbud – de tilbudsgivere, der er prækvalificeret i udvælgelsesfasen, påbegynder 

udarbejdelsen af deres tilbud på baggrund af udbudsmaterialet, og dette afsluttes med afgivelse 

af tilbud inden tilbudsfristens udløb, jf. punkt 6.2.1. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed 

for at stille skriftlige spørgsmål, jf. punkt 10.2.  

2) Vurdering af tilbuddene – efter ordregivers åbning af tilbuddene påbegynder ordregiver derefter 

vurderingen af tilbuddene i overensstemmelse med de i punkt 7.4 angivne tildelingskriterier.  

3) Eventuel forhandlingsfase  

Ordregiver forbeholder sig ret til eventuelt at forhandle om de modtagne indledende tilbud, jf. 

punkt 8. 

Ordregiver forbeholder sig retten til under forhandlingsfasen at fravælge tilbudsgivere, jf. punkt 

8 og Udbudsloven § 62. stk. 2, nr. 2.  

4) Indhentning af dokumentation: Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftale skal or-

dregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, 

fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et.  

5) Tildeling af rammeaftalen - ordregiver træffer beslutning om tildeling af rammeaftalen, som 

ledsages af en underretning af samtlige tilbudsgivere om beslutningen. Rammeaftalen anses 

først for indgået, når rammeaftalen er underskrevet af begge parter. Rammeaftalen underskrives 

først efter udløbet af en standstill-periode. Efter rammeaftalens underskrift offentliggør ordre-

giver en bekendtgørelse om tildeling af rammeaftalen på TED, hvorved udbuddet afsluttes. 

 

 

4. UDBUDSMATERIALET 

4.1 Udbudsmateriale 

Til brug for ansøgere og tilbudsgivere har ordregiver udarbejdet et udbudsmateriale, som består af neden-

stående dokumenter. Udbudsmaterialet er grundlaget for tilbudsgivers afgivelse af såvel indledende som 

endelige tilbud og gennemførelse af forhandlingerne. 

 Udbudsbekendtgørelsen.  

 Nærværende udbudsbetingelser med bilag A-E, som navnlig indeholder retningslinjer for udarbej-

delse af ansøgninger om deltagelse og tilbud, krav til ansøgers økonomiske og faglige formåen, 

kriterier for vurdering af ansøgninger om deltagelse og tilbud, oplysninger vedrørende eventuelle 

forhandlinger samt information angående tildeling af rammeaftalen.  
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 Bilag til nærværende udbudsbetingelser: 

o Bilag A: Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). 

o Bilag B: Skabelon til støtteerklæringer til brug for tilbudsgivers støtte på anden virk-

somheds økonomiske eller tekniske formåen. 

o Bilag C: Skabelon til tilbudsbrev. 

o Bilag D: Tilbudsliste. 

o Bilag E: Skabelon til konsortieerklæring 

Udkast til rammeaftale, indeholdende de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet 

mellem aftaleparterne i rammeaftalens løbetid. 

Bilag til rammeaftalen, indeholdende detaljerede krav til de leverancer, der anskaffes, og som 

bliver en del af rammeaftalen efter udbuddets afslutning: 

o Rammeaftalens bilag 1-1, kravspecifikation – generelle krav. 

o Rammeaftalens bilag 1-2, kravspecifikation – produktbeskrivelse. 

o Rammeaftalens bilag 1-3, kravspecifikation – logodesign. 

o Rammeaftalens bilag 2, krav til løn- og arbejdsvilkår samt CSR-krav. 

o Rammeaftalens bilag 3, leveringsadresser. 

 

4.1.1 Om anvendelsen af tekniske standarder i udbudsmaterialet: 

I kravspecifikationerne (Rammeaftalens Bilag 1-1, 1-2 og 1-3) forekommer det, at krav til leverancerne 

er udtrykt i form af en teknisk standard. Enhver reference til sådanne tekniske standarder skal læses med 

tilføjelsen "eller tilsvarende".  

 

4.1.2 Om mindstekrav, krav og ønsker i rammeaftalen og i bilagene til rammeaftalen: 

 

I dette udbud sondres mellem krav og mindstekrav. Mindstekrav skal altid opfyldes. Manglende opfyl-

delse eller forbehold over for mindstekrav medfører, at tilbuddet ikke kan antages, men må afvises som 

ukonditionsmæssigt. Krav er konkurrenceparametre, og det er ikke en betingelse, at krav opfyldes hver-

ken helt eller delvist, men dog et stort ønske. Ønsker er et udtryk for Ordregivers ønsker. Ønsker er ikke 

mindstekrav, og der konkurreres ikke på ønsker.  

 

Krav og mindstekrav i de enkelte bilag: 

 Udkast til Rammeaftale er i sin helhed et mindstekrav. 

 I Rammeaftalens bilag 1-1 kravspecifikation – generelle krav er det med ”MK” angi-

vet, hvilke krav der er mindstekrav. Krav er mærket med ”K”.  

 I Rammeaftalens bilag 1-2 Kravspecifikation - produktbeskrivelser. Mindstekrav fore-

kommer i dette dokument kun i forbindelse med sikkerhedsbeklædning og er tydeligt 

angivet under overskriften ”personlig værnemiddel”.  

 Rammeaftalens Bilag 1-3 kravspecifikation - logodesign er i sin helhed et mindste-

krav. 
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 Rammeaftalens Bilag 2 krav til løn- og arbejdsvilkår samt CSR-krav er i sin helhed et 

mindstekrav. 

 Rammeaftalens Bilag 3 leveringsadresser er i sin helhed et mindstekrav. 

 

4.2 Vejledning til udfyldelsen af ESPD-et 
Inden ansøger/tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sin ansøgning/sit tilbud, anbefales det, at ansø-

ger/tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne. Ansøger/tilbudsgiver bør være opmærk-

som på, at det udelukkende er ansøgers/tilbudsgivers ansvar, at ansøgningen/tilbuddet er komplet og 

overholder de i udbudsbetingelserne fastsatte retningslinjer. 

 

Ansøger skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del II-VI og vedlægge det i an-

modningen som foreløbigt bevis for, at 1) ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i ud-

budslovens § 135, stk. 1 eller 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, 2) at ansøgeren opfylder de fastsatte mini-

mumskrav til egnethed, og 3) hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier 

for udvælgelse, jf. § 145, stk. 2. 

 

Følgende felter i ESPD skal udfyldes: 

 

Del II. Oplysninger om den økonomiske aktør: 

A. Identifikation (Generelle oplysninger, Deltagelsesform). 

B. Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter. 

C. Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. 

D. Oplysning om underleverandør, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på. 

 

Del III. Udelukkelsesgrunde: 

A. Grunde vedr. straffedomme. 

B. Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger. 

C. Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af 

erhvervet. 

 

Del IV. Udvælgelseskriterier: 

B. Økonomisk og finansiel formåen. 

C. Teknisk og faglig formåen. 

 

Del V. Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere. 

 

Del VI. Afsluttende bemærkninger. 

 
Ordregivere skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af 

de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover 

udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om de forhold, der er angivet i ud-

budslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om, at ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvi-

dationsbehandling m.v. 
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Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort 

obligatoriske i udbudslovens § 136 (udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse) 

pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af 

groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremlægge den 

endelige dokumentation). 

 

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde 

dokumentation for udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD. 

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet for at 

opfylde dokumentation for udvælgelseskriterierne, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes 

eget ESDP sammen med et separat ESDP med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som 

denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, del-

tager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et 

særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i Del II-VI. 

 

ESPD-dokumentet (bilag 1) kan kun åbnes og udfyldes fra Europa-Kommissionens hjemmeside 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da. Under fanen ”start” vælges ”Jeg er en 

økonomisk aktør”, og dernæst vælges ”Importere ESPD” under overskriften ”Hvad ønsker De at gøre? ”. 

Hjemmesiden guider ansøgerne videre i, hvordan ESPD-dokumentet åbnes, udfyldes og afslutningsvist 

udskrives og/eller eksporteres som dokument til tilbudsgiverens egen computer. 

 

Ved fremsendelse af det fælles europæiske udbudsdokument i forbindelsen med anmodning om delta-

gelse i udbuddet skal det udfyldte ESPD vedlægges i elektronisk form (data-fil). 

 

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” fra 

juni 2017 på https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/vejledninger-og-analyser/  

For udfyldelse af ESPD-et henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videovejledning om 

ESPD til virksomheder på https://bedreudbud.dk/nyheder/ny-video-vejledning-om-espd-til-virksomheder 

 

5. PRÆKVALIFIKATION 

Ordregiver vil prækvalificere fem ansøgere, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere. 

De virksomheder, der bliver prækvalificeret efter udvælgelsesfasen, vil blive opfordret til at afgive til-

bud. Ordregiver vil i udvælgelsesfasen foretage en bedømmelse af ansøgers egnethed til at opfylde den 

udbudte rammeaftale. Egnethedsbedømmelsen vil omfatte ansøgers personlige forhold, økonomiske eg-

nethed og faglige egnethed. Ansøger skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument 

(ESPD) til foreløbig opfyldelse af ordregivers krav til dokumentation angående udelukkelse samt øko-

nomisk og faglig formåen, jf. punkt 5.1. 

 

5.1 Oplysninger om den økonomiske aktør 

 

5.1.1 Personlige forhold 
Følgende dokumentation for personlige forhold skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom: 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da
https://bedreudbud.dk/nyheder/ny-video-vejledning-om-espd-til-virksomheder
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Som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, 

stk. 1 eller 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, kan der forud for tildeling af rammeaftalen fremlægges:  

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig 

eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkel-

sesgrundene i § 135, stk. 1,  

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansø-

geren/tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 1 eller 3 og § 

137, stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde. For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset 

bestå i en fuld serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal bl.a. omfatte 

oplysninger fra Kriminalregistret. Udsteder det pågældende land ikke de nævnte certifikater eller 

dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågæl-

dende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love i henhold til udbudslovens § 153, stk. 

2. 

 

Dokumentation, herunder serviceattester, må ikke være ældre end 3 måneder regnet fra dagen for an-

nonceringen af udbudsbekendtgørelsen. Serviceattest bestilles på https://indberet.virk.dk/myndighe-

der/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest 

 

5.1.1.1 Den juridiske person 

Ansøger skal klart og entydigt angive, hvilken juridisk person der er ansøger og dermed ansvarlig over for 

ordregiver. 

 

5.1.1.2 Anmodning afgivet af konsortium 

Hvis en anmodning afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske personer 

hver især angives klart og entydigt. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt rammeafta-

len, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for rammeaftalens opfyl-

delse.  

 

At indgå i et konsortium vil sige, at flere virksomheder slutter sig sammen for i fællesskab at løse det udbudte 

projekt, som f.eks. ville have været for stort at løse enkeltvis. Anvendelse af underleverandører ved løsning af 

projektet er ikke et konsortium. 

 

Når grupper af økonomiske aktører, herunder konsortier, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for 

hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i Del II-

VI. Et konsortium skal dog blot samlet set leve op til mindstekravene i udbudsbetingelserne, og herunder 

skal konsortiet blot samlet set aflevere det krævende antal leverancer. 

 

5.1.1.3 Underleverandører 

Hvis ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte leverance eller dele heraf, bør 

navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt i ESPD-et Del II, D sammen med oplysninger om, 

til hvilke dele af leverancen disse anvendes. Endvidere skal ansøger i Del IV, C anføre den andel, ansøger even-

tuelt agter at give i underleverance.  

 

5.1.1.4 Støtteerklæringer 

Baserer en virksomhed sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleveran-

dør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest
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i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af 

rammeaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder 

over den nødvendige økonomiske og/eller faglige kapacitet. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed 

er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Ordregiver anbefaler, at støtteerklæringen fremsendes sammen med 

ESPD, hvis det er relevant. Alternativt vil den blive afkrævet senest ved anmodning om dokumentation for 

ESPD. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte. 

 

5.1.2 Krav til økonomisk og faglig formåen 

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokuments Del IV. 

 

5.1.2.1 Økonomisk og finansiel formåen 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af den økonomiske 

aktørs samlede nettoomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for det seneste disponible regnskabsår i del IV, 

afsnit B. 

 

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt 

at tildele rammeaftalen til, fremlægge eller henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der 

er angivet i ESPD Del IV, afsnit B, som omfatter erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede 

nettoomsætning, soliditetsgrad, egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af 

hvornår virksomheden blev etableret eller startede, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Erklæring 

eller årsregnskab skal være påtegnet af tilbudsgivers revisor eller pengeinstitut. 

 

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de del-

tagende virksomheder i sammenslutningen.  

 

Som mindstekrav for den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen kræves en 

samlet nettoomsætning på mindst DKK 10 millioner i det seneste disponible regnskabsår. 

Yderligere er det et mindstekrav, at den økonomiske aktør har en soliditetsgrad på 20 % og en 

egenkapital på 5 millioner i det seneste disponible regnskabsår. 

 

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes nettoomsætningen, egenkapitalen og 

soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede nettoomsætning, egenkapital og soli-

ditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et kon-

sortium) beregnes nettoomsætningen, egenkapitalen og soliditetsgraden som virksomhedernes samlede 

nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. 

 

5.1.2.2 Teknisk og faglig formåen 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende 

leverancer (referenceliste) i del IV, afsnit C. Referencelisten skal omfatte de betydeligste tilsvarende le-

verancer af den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for til-

budsfristen.  

 

Hver reference bedes indeholde en kort, men klar beskrivelse af den udførte leverance samt ansøgers rolle 

i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen 

(beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager), herunder kontaktperson hos modtager. 
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Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og af-

slutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi leverancerne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, 

bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. 

 

Der skal mindst fremlægges 2 og højst 5 referencer. Såfremt ansøger vedlægger mere end 5 referencer, 

vil alene de 5 først anførte blive taget i betragtning.  

 

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betyd-

ning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er 

tale om en igangværende leverance, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på 

ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. 

 

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbehol-

der ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få 

verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. 

 

Som mindstekrav for teknisk og faglig formåen skal der fremlægges mindst 2 tilsvarende referen-

cer inden for de seneste tre år regnet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.  
 

For at en reference kan forstås som tilsvarende, er det et krav, at referencen vedrører en rammeaftale om 

levering af arbejdsbeklædning til en offentlig myndighed eller som minimum en mellemstor privat virk-

somhed, iht. Danmarks Statistiks SMV-definition.  

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de deltagende virksomheder i sam-

menslutningen blot til sammen opfylde ordregivers mindstekrav til referencer, og sammenslutningen 

kan i lighed med øvrige ansøgere højst fremlægge 5 referencer. 

 

5.2 Objektive kriterier for valg af kvalificerede ansøgere 

5.2.1.1 Ansøgers personlige forhold: 

Ordregiver vurderer indledningsvist, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument indeholder oplys-

ninger om forhold, som kan føre til, at ansøger udelukkes fra deltagelse i udbuddet. Ordregiver kan på 

ethvert tidspunkt i proceduren bede ansøger om at dokumentere oplysninger i det fælles europæiske ud-

budsdokument.  

 
5.2.1.2 Ansøgers økonomiske og faglige formåen: 

Derefter vurderer ordregiver, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument indeholder de i afsnit 

5.1.2 krævede oplysninger for økonomisk og faglig formåen, samt hvorvidt ansøger opfylder de opstil-

lede mindstekrav. Ordregiver kan bede ansøger om at dokumentere oplysninger i det fælles europæiske 

udbudsdokument. Vurderingen af ansøgers økonomiske og faglige formåen vedrører ansøgers egnethed 

til at kunne opfylde rammeaftalen.  

 

Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, end det angivne antal, der ønskes præ-

kvalificeret, vil den ordregivende myndighed ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede 

som tilbudsgivere, lægge vægt på nedenstående kriterier:  

 

- 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. 
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bl.a. at den er geografisk dækkende hele landet med mange leveringsadresser, samt at der er tale 

om levering til en offentlig myndighed. jf. pkt. 5.1.2.2.  

 

5.3 Anmodningsfrist m.v. 

Anmodning skal være den ordregivende myndighed i hænde senest det tidspunkt, der fremgår af afsnit 

13. Anmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Anmodning om prækvalifikation skal afgives ved at aflevere / fremsende anmodningen både i papirfor-

mat og på et USB-stik til Ordregiver på Landbrugsstyrelsens postadresse som angivet i punkt 1. Anmod-

ning kan ikke afgives på anden måde, herunder ikke på E-mail.  

 

5.4 Anmodningens indhold, udformning m.v. 

Ved fremsendelse af anmodning skal denne indeholde de nødvendige bilag som beskrevet i udbudsbe-

kendtgørelsen og nærværende materiale. 

 

Anmodningen skal indeholde følgende: 

 

1. Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, jf. bilag A. 

2. Eventuel støtteerklæring hvis relevant, jf. bilag B. 

 

Den afleverede anmodning skal indeholde alle de efterspurgte oplysninger. Ordregiver forbeholder sig 

dog ret til at berigtige eller afhjælpe formelle fejl og mangler ved de modtagne anmodninger i overens-

stemmelse med udbudslovens regler herom. 

 
 

6. UDARBEJDELSE AF TILBUD 

I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud (afsnit 6.1), samt hvilke formkrav 

der gælder for tilbuddet (afsnit 6.2).  

 

Det er kun de virksomheder, som Ordregiver har valgt at prækvalificere, der kan afgive tilbud. 

 

6.1 Vejledning til udarbejdelse af tilbud 

 

6.1.1 Alternative tilbud 
Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternativt tilbud. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. 

 

6.1.2 Forbehold og mindstekrav  

Tilbuddet må ikke indeholde forbehold over for mindstekrav eller grundlæggende elementer i udbuds-

materialet. Forbehold over for mindstekrav eller grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, 

at tilbuddet bliver afvist. Ved et mindstekrav forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyl-

des/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der er i udbudsmaterialet angivet, hvilke 

krav der er mindstekrav, jf. punkt 6.1.3. 

 

Flere forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan medføre, at forbehol-

dene samlet set udgør et forbehold over for grundlæggende elementer. 
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Hvis tilbudsgiver er i tvivl om udfyldelsen af bilag eller i tilfælde af usikkerhed om, hvorvidt et forbe-

hold vil medføre afvisning af tilbuddet, opfordres tilbudsgiver til at stille skriftlige spørgsmål, jf. punkt 

10.2. 

 

Hvis tilbudsgiver tager forbehold over for udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver angive, hvad konse-

kvenserne af disse forbehold er, og hvilke konkrete bestemmelser eller kravformuleringer tilbudsgiver 

vil erstatte. Tilbudsgiver bedes anføre de enkelte forbehold i afsnit 2 i bilag C (tilbudsbrev), gerne med 

en begrundelse for hvert forbehold. 

 

6.1.3 Disposition og udfyldelse af udbudsmaterialet 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bedes tilbudsgiver følge dispositionen med tilhørende anvisninger anført 

umiddelbart nedenfor. Hvis tilbudsgiver vælger at fravige dispositionen/anvisningerne, bør tilbudsgiver 

være særlig opmærksom på at kontrollere, at tilbuddet indeholder alle nødvendige oplysninger.  

 

INDLEDENDE TILBUD 

Et indledende tilbud består af følgende:  

 

1)  Udfyldt tilbudsbrev (bilag C). 

2)  Udfyldt tilbudsliste (bilag D). 

3)  Udfyldt Kravspecifikation – generelle krav (Rammeaftalens bilag 1-1). 

4)  Vareprøver som angivet i tilbudslisten.  

 

Det indledende tilbud skal ikke indeholde rammeaftalen og de bilag til rammeaftalen, som ikke skal ud-

fyldes/færdiggøres af tilbudsgiver, idet rammeaftalen og disse bilag anses for accepteret af tilbudsgiver. 

 

Ad 1) Tilbudsbrev 

Tilbudsgiver bør vedlægge sit indledende tilbud et tilbudsbrev (Bilag C), der bør indeholde følgende op-

lysninger: 

 

Tilbudsbrevet bør udfyldes i overensstemmelse med den vejledende tekst i brevet. Af tilbudsbrevet bør 

det entydigt fremgå, hvilken virksomhed eller sammenslutning der afgiver tilbuddet. Hvis et tilbud afgi-

ves af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske personer hver især angives 

klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bin-

dende virkning for konsortiet kan indgå rammeaftale med. Tilbudsgiver bedes i tilbudsbrevet angive en 

kontaktperson, e-mailadresse samt telefonnummer, hvortil ordregiver kan rette henvendelser i forbin-

delse med udbuddet. Tilbudsbrevet bør endvidere indeholde en angivelse af eventuelle forbehold, jf. pkt. 

6.1.2, og en angivelse af hvilke dele af tilbuddet, der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undta-

get fra aktindsigt, jf. punkt 10.4. Hvis tilbudsgiver ønsker at angive øvrige oplysninger, kan de også an-

føres i tilbudsbrevet. 

 

Ad 2) Tilbudsliste 

I fanen ”Vejledning” fremgår vejledningen til, hvordan tilbudslisten skal udfyldes.  

 

Ad 3) Udfyldt Kravspecifikation – generelle krav 
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 Vejledning til udfyldelse af kravspecifikationen fremgår af det konkrete dokument.  

 

Ad 4) Vareprøver 

Tilbudsgiver skal omkostningsfrit for Ordregiver fremsende vareprøver på de varenr. som fremgår af 

Tilbudslistens kolonne D under fanerne "Arbejdsbeklædning", "Fodtøj" og "Handsker", og i de anførte 

størrelser.  

Vareprøverne skal fremsendes som angivet i afsnit 6.2.1 og senest som angivet i punkt 13. 

Vareprøverne skal ikke være påsat Ordregivers logo. 

Ordregiver vil returnere vareprøverne til tilbudsgiverne hurtigst muligt efter underskrift af rammeafta-

len. 

 

 

Ordregiver kan tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor 

ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder, jf. punkt. 8. Tilbudsgiverne skal derfor sørge for, 

at de indledende tilbud er fuldstændige, og at prissætningen er sket på baggrund af udbudsmaterialet, 

der danner grundlag for afgivelsen af tilbud. 

 

ENDELIGE TILBUD 

Ved forhandlingsfasens afslutning opfordres tilbudsgiverne til at afgive deres endelige tilbud, jf. punkt 8. 

 

Tilbudsgiverens endelige tilbud skal indeholde de samme dokumenter som det indledende tilbud, jf. punkt 

6.1.3 

 

 

6.2 Formkrav til tilbuddet 

 

6.2.1 Frist for afgivelse af tilbud 

Fristen for afgivelse af det indledende tilbud er senest det tidspunkt, der fremgår af afsnit 13. 

 

Fristen for afgivelse af endeligt tilbud vil være angivet i Ordregivers opfordring til at afgive endeligt 

tilbud. 

 

Det er vigtigt, at tilbudsgiver overholder disse frister, da tilbud, som modtages efter disse tidspunkter, 

ikke vil blive taget i betragtning. Tilbudsgiver bør derfor afsætte tilstrækkelig tid til aflevering af tilbuddet 

inden for fristen. 

 

Første del af tilbuddet: 

Tilbud skal fremsendes /afleveres i papirudgave til Ordregiver på Landbrugsstyrelsens adresse, anført i 

afsnit 1, att.: Louise Aulin Pallis, indenfor fristen angivet i afsnit 13. Derudover skal tilbuddet vedlægges 

på usb. 

 

Anden del af tilbuddet - vareprøver: 

Som en del af det indledende tilbud skal tilbudsgiver aflevere vareprøver på de varer, som fremgår af 

Tilbudslistens kolonne D under fanerne "Arbejdsbeklædning", "Fodtøj" og "Handsker", og i de nævnte 
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størrelser. Fristen for aflevering af vareprøver er anført i afsnit 13. Vareprøverne skal leveres til Fødeva-

restyrelsens adresse, anført i afsnit 1, att.: Kadir Atsiz. Ordregiver kan ligeledes i forbindelse med de 

efterfølgende tilbud og det endelige tilbud stille krav om aflevering af yderligere vareprøver. 

 

Tilbud kan ikke afgives på anden vis, herunder via e-mail. 

 

Ordregiver har ikke adgang til tilbuddets indhold før efter tilbudsfristens udløb.  

 

Tilbudsgiver kan alene afgive ét indledende tilbud. Ordregiver kan dog i forhandlingsfasen bede tilbuds-

giver afgive nye eller reviderede tilbud på baggrund af forhandlingerne, jf. punkt 8.  

 

Tilbudsgiver kan alene afgive ét endeligt tilbud. 

 

 

6.2.2 Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 

 

 

7. ORDREGIVERS VURDERING AF TILBUD 

7.1 Åbning af tilbud  
Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.  

 

7.2 Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål 

Efter tilbuddene er åbnet, vil ordregiver som det første vurdere, hvorvidt tilbuddene opfylder de formelle 

krav i udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 og 6, hvis 

tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.  
 

Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder ordregiver sig endvidere retten til at 

indhente yderligere oplysninger inden for rammerne af § 159. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til 

at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne. 
 

Ordregiver kan endelig afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden for udbudslovens rammer. 

 

7.3 Vurdering af forbehold 

Efter den indledningsvise vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets formelle krav, 

vil ordregiver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder forbehold over for grundlæg-

gende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav, jf. punkt 6.1.2, som medfører, at et tilbud skal 

afvises som ikke-konditionsmæssigt. 

 

7.4 Kriterium for vurdering af tilbud  

Ordregiver vil herefter vurdere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordel-

agtige tilbud”. 

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 
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    1) Pris 40 %  

Tilbudsgiver skal udfylde Tilbudslisten med de tilbudte tilbudspriser pr. varenummer. Tilbudsgiverne 

konkurrerer på ”den samlede evalueringspris” som fremkommer i fanen ”Evalueringspris”. Der vil blive 

lagt vægt på en så lav pris som muligt. Beregning af den samlede evalueringspris fremkommer automatisk 

ved at gange den tilbudte pris pr. vare med det forventede antal køb af varen på aftalen i rammeaftalens 

løbetid. Deltotaler for alle varer på en fane summeres nederst på siden, og summen af alle faners totaler 

er lig med evalueringsprisen.   

 

  2) Kvalitet 60 %  

 Bedømt på grundlag af følgende delkriterier:  

 

 Kravsopfyldelse: Vægtet 60 %.   

 

Der lægges vægt på graden af opfyldelse i forhold til de angivne ”krav” i dokumentet: ”Krav-

specifikation – generelle krav”. I dokumentet er det for hvert ”krav” angivet, hvad tilbudsgiver 

skal beskrive i sit tilbud, og hvor det skal beskrives, samt hvad der vil blive lagt vægt på. 

 

Der er tale om følgende krav, med den angivne vægtning: 

 Krav 2.2 – vedr. Øko-tex: vægtet 10 %  

 Krav 2.3 – vedr. miljø og sundhedsmærker: vægtet 10 %  

 Krav 2.12 – vedr. antal vask: vægtet 10 % 

 Krav 3.4 – vedr. fodtøj: vægtet 12 % 

 Krav 3.11 vedr. samarbejde: vægtet 10 %:  

 Krav 3.16 – vedr. webshop: vægtet 18 % 

 Krav: 4.4 – vedr. bestilling: vægtet 8 % 

 Krav 4.6 – vedr. bestilling: vægtet 8 % 

 Krav 4.8 – vedr. opstart og implementering: vægtet 14 % 

 

 Funktionalitet: Vægtet 40 %: 

Funktionalitet vil blive vurderet ud fra komfort, pasform og funktion.  

Vurderingen vil blive foretaget af et brugerpanel ved en afprøvning af de fremsendte vareprø-

ver. Ved vurderingen af vareprøverne foretages der følgende vægtning: 

Arbejdsbeklædning: 80 % 

Fodtøj: 15 % 

Handsker: 5 % 

Der foretrækkes bedst mulig komfort, pasform og funktionsopfyldelse 

Komfort: Det vægtes positivt, hvis varerne føles behagelige at have på, hvorved bl.a. forstås, at 

de giver god bevægelsesfrihed, ikke opleves snærende og ikke indeholder dele, der føles stik-

kende eller på anden måde generende. 
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Pasform/design: Det vægtes positivt, hvis varerne har et snit, som visuelt sidder godt på test-

personerne, og som i design og farve vurderes at give et positivt førstehåndsindtryk.  

Funktion: Det vægtes positivt, hvis varerne og herunder varernes indretninger som fx lynlåse 

og lommer er udformet på en måde og i en kvalitet, der understøtter udførelsen af arbejdsopga-

ver som beskrevet i bilag 1-2 under overskriften ”Funktionalitet”.   

De krævede vareprøver udgør et udvalg som Ordregiver vurderer er repræsentativt for den væ-

sentligste beklædning for de enkelte personalegrupper. 

 

Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. Delkriterierne under hvert 

underkriterie vægter med den angivne vægt. 

 

Evalueringsmetode 

 

Ordregiver vil benytte sig af følgende karakterskala: 

 

Point Betydning 

10 Gives for det fremragende tilbud, som bedst mu-

ligt opfylder underkriteriet. 

9 Gives for det fortrinlige tilbud, der med enkelte 

undtagelser opfylder underkriteriet. 

8 Gives for det meget tilfredsstillende tilbud, der 

med et mindre antal undtagelser opfylder under-

kriteriet. 

7 Gives for det tilfredsstillende tilbud, der i rimelig 

grad opfylder underkriteriet. 

6 Gives for det nogenlunde tilfredsstillende tilbud, 

der til en vis grad opfylder underkriteriet. 

5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende 

opfyldelse af underkriteriet. 

4 Gives for det mindre tilfredsstillende tilbud, hvor 

opfyldelsen af underkriteriet kun er tilfredsstil-

lende i begrænset omfang. 

3 Gives for det mindre acceptable tilbud, hvor op-

fyldelsen af underkriteriet er utilfredsstillende på 

en række punkter. 

2 Gives for tilbud, hvor opfyldelse af underkriteriet 

er utilfredsstillende. 

1 Gives for tilbud, hvor opfyldelse af underkriteriet 

er meget utilfredsstillende. 

0 Gives for tilbud, der alene er konditionsmæssige. 

  

Evaluering af ”pris”: 

Som udgangspunkt vurderes den tilbudte pris på baggrund af følgende relative pointmodel: 
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 Laveste tilbudspris (alene konditionsmæssige tilbud) tildeles 10 point. 

 En fiktiv tilbudspris, der svarer til laveste tilbudspris plus 50 %, tildeles 0 point. 

 Øvrige tilbudspriser tildeles point ved retlinjet interpolation mellem ovennævnte yderpunk-

ter.  

 

Til ovennævnte primære evalueringsmodel har Ordregiver følgende sekundære modeller: 

 

Såfremt den højeste tilbudte pris ligger i intervallet >50-100 % højere end laveste tilbudte pris, anvendes 

følgende sekundære evalueringsmetode: 

 

 Laveste tilbudspris (alene konditionsmæssige tilbud) tildeles 10 point. 

 En fiktiv tilbudspris, der svarer til laveste tilbudspris plus 100 %, tildeles 0 point. 

 Øvrige tilbudspriser tildeles point ved retlinjet interpolation mellem ovennævnte yderpunk-

ter.  

 

Såfremt den højeste tilbudte pris er mere end 100 % højere end laveste tilbudte pris (alene konditions-

mæssige tilbud), anvendes følgende sekundære evalueringsmetode, hvor point findes ved brug af følgende 

formel: 

 Point = Maksimumpoint * laveste tilbudspris/tilbudspris. 

 

Point for underkriteriet ”Pris” beregnes med to betydende decimaler. 

 

Evaluering af ”Kvalitet” 

 

Det er angivet i dokumentet ”Kravspecifikation – Generelle krav” ud for hvert af de krav som der kon-

kurreres på hvordan evalueringen vil blive foretaget. 

 

 

7.5 Verificering af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument 

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftale (hvilket kan være når som helst i udbudsproces-

sen), skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, 

fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. 

Dokumentationen vedrører de i punkt 5.1 stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, samt øko-

nomisk og teknisk formåen. 

 

Ordregiver henleder i denne sammenhæng tilbudsgivers opmærksomhed på, at fremsendelsen af denne 

dokumentation bør kunne ske hurtigst muligt og inden for en af ordregiver nærmere fastsat tidsfrist, idet 

manglende overholdelse af denne tidsfrist vil kunne medføre, at ordregiver er forpligtet til at afvise til-

buddet. Dansk registrerede ansøgere/tilbudsgivere henvises til Erhvervsstyrelens hjemmeside for så vidt 

angår oplysninger om forventet bestillingstid på serviceattester.  
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8. EVENTUEL FORHANDLINGSFASE 

Den eventuelle Forhandlingsfase løber fra modtagelse af ordregivers opfordring til at deltage i processen 

og frem til opfordring til at afgive endelige tilbud.   

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle om de modtagne indledende tilbud. Ordregiver vil tage 

stilling til, om denne ønsker at forhandle efter en vurdering af de indledende tilbud. Derefter vil Ordregiver 

melde ud til tilbudsgiverne, om der gennemføres forhandlinger. 

 

Hvis Ordregiver vælger at gennemføre forhandlinger, vil disse blive gennemført ved én enkel forhand-

lingsrunde. Forhandlingen gennemføres skriftligt via e-mail og på dansk. Forhandlingerne gennemføres i 

overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. 

Ordregiver kan inden forhandlingsrunden vælge, på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne, 

hvilke tilbudsgivere der inviteres til at deltage. 

 

Ændringer i udbudsmaterialet 

Ordregiver kan foretage ændringer i udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået 

gennem forhandlingsfasen. Ordregiver kan ikke ændre ved grundlæggende elementer i det oprindeligt 

udsendte udbudsmateriale. Sproglige præciseringer, rettelse af åbenlyse fejl, uhensigtsmæssigheder mv. 

kan dog altid foretages. 

 

Alle tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, modtager via mail det reviderede udbudsmateriale samtidigt 

og får lige lang tid til at udarbejde endelige tilbud.  

 

Det reviderede udbudsmateriale vil danne grundlag for de endelige tilbud, jf. nedenstående og udbudsbe-

tingelserne. 

 

Afslutning af forhandlingsfasen 

Hvis Ordregiver vælger at forhandle, og hvis Ordregiver i den sammenhæng vælger at ændre i udbuds-

materialet, vil Ordregiver fremsende endeligt udbudsmateriale.  

 

Efter fremsendelse af endeligt udbudsmateriale betragtes forhandlingsfasen som afsluttet, og ordregiver 

anmoder de tilbageværende tilbudsgivere om at afgive endelige tilbud. 

 

 

Endelige tilbud 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ordregiver ikke kan forhandle yderligere med tilbudsgiver om 

det endelige tilbud. Det endelige tilbud bør derfor være udarbejdet på en sådan måde, at rammeaftalen 

kan indgås uden yderligere drøftelser eller forhandlinger mellem tilbudsgiver og ordregiver.  

 

Tilbudsgiver bør derfor også ved udfyldelsen/færdiggørelsen af bilagene så vidt muligt benytte formule-

ringer, der er egnet til at bære retlige forpligtelser, og ikke formuleringer som eksempelvis "dette kunne 

tænkes at gå ud på, at…", "man kan også tænke sig, at …" eller "sædvanligvis anvendes …", "vi har ofte 
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med succes gjort …", "man kunne også forestille sig, at …", eller "det kunne eventuelt søges løst ved, at 

…". Formuleringer, der ikke er egnet til at bære retlige forpligtelser, kan efter omstændighederne blive 

behandlet som forbehold med de deraf følgende konsekvenser. 

 

Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det endelige tilbud er komplet og udformet i overensstemmelse 

med retningslinjerne i udbudsmaterialet. 

 

 

9. TILDELING AF RAMMEAFTALE 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af 

det i afsnit 7.4 anførte kriterium, eventuelt efter gennemførte forhandlinger, træffer ordregiver beslut-

ning om tildeling af rammeaftalen.  

 

Ordregiver underretter herefter samtidig samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Underretningen af 

de tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, men som ikke tildeles rammeaftalen, vil 

indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de relative fordele 

og ulemper ved det vindende tilbud og navnet på den vindende tilbudsgiver, samt hvornår standstill-pe-

rioden udløber. 

 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele rammeaftalen og forbeholder sig adgangen til at aflyse udbuds-

forretningen.   

 

Uanset om rammeaftalen tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, indtil ordre-

giver har indgået rammeaftale, men dog ikke længere end vedståelsesfristen, jf. punkt 6.2.2. 

 

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at rammeaftalen er indgået. 

Rammeaftalen anses først for indgået, når rammeaftalen er underskrevet. Rammeaftalen kan først under-

skrives efter udløbet af standstill-perioden. Denne periode skal mindst være 10 kalenderdage regnet fra 

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning, hvis underretning er sket ad elektronisk 

vej, og mindst 15 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning, 

hvis underretning er sket pr. brev. 

 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordregiver uvedkom-

mende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af ram-

meaftale. Ordregiver er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver med undtagelse af den 

del af tilbuddet, som vedrører vareprøver. 

 

Efter rammeaftalen er underskrevet, vil ordregiver sende en bekendtgørelse om tildeling af ordre til of-

fentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. 

 

 

10. FÆLLES BESTEMMELSER 

10.1 Sprog 

Anmodning og tilbud samt eventuelle skriftlige spørgsmål skal være affattet på dansk. 
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10.2 Kommunikation og spørgsmål til ordregiver 

Såfremt ansøger/tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare, opfordres ansøger/tilbudsgiver 

til at stille uddybende spørgsmål. 

 

Ansøger/tilbudsgiver kan skriftlig stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øv-

rigt. Det bemærkes i den forbindelse, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet er 

komplet og udformet i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsmaterialet. 

 

Hvis tilbudsgiver finder, at der er elementer i rammeaftalen og/eller kravspecifikationen, som er uaccep-

table eller klart uhensigtsmæssige, kan tilbudsgiver foreslå en ændring. Ordregiver vil konkret tage stil-

ling til, om de foreslåede ændringer vil blive indarbejdet.  

 

Spørgsmål skal være på dansk og skal indgives på mail kiu@lbst.dk. 

 

Spørgsmål til hhv. prækvalifikationsmaterialet og udbudsbetingelserne skal stilles senest de tidspunkter, 

der fremgår af afsnit 13. 

 

Spørgsmål stillet efter de nævnte datoer vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregi-

ver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden anmod-

ningsfristens, hhv. tilbudsfristens udløb.  

 

Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af anmodningsfristen, hhv. tilbudsfristen, 

kan ikke forventes besvaret. 

 

Ansøgeres/ tilbudsgiveres spørgsmål og ordregivers besvarelse heraf vil i anonymiseret form blive of-

fentliggjort på følgende hjemmeside: www.lbst.dk/om-os/udbud/ 

 

Det er ansøgers/tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er modtaget, 

idet ansvar for eventuelt mangelfuld ansøgning/tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene på-

hviler ansøger/tilbudsgiver. 

 

10.3 Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet  

Ordregiver kan foretage ændringer i udbudsmaterialet. Såfremt ordregiver foretager væsentlige ændrin-

ger i udbudsmaterialet, vil de angivne frister for aflevering af anmodning/tilbud blive forlænget. 

 

Ændringer i udbudsmaterialet vil blive meddelt til alle tilbudsgivere, der deltager i udbuddet via føl-

gende hjemmeside: www.lbst.dk/om-os/udbud/  

 

10.4 Fortrolighed 

Dokumenter eller oplysninger i anmodninger og tilbud kan være omfattet af reglerne om aktindsigt. 

Konkurrenter m.fl. kan således anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt 

fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet 

for Udbud efter omstændighederne imødekommes af ordregiver. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen 

heraf, om ansøger/tilbudsgiver har bedt om, at dele af tilbuddet behandles fortroligt og i den forbindelse 

har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i anmodningen/tilbuddet der skal behandles fortroligt. 

 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i anmodningen/tilbuddet, som af forretningsmæssige hensyn 

ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes ansøger/tilbudsgiver derfor angive dette i sin anmodning/sit tilbud. 

mailto:kiu@lbst.dk
http://www.lbst.dk/om-os/udbud/
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Ordregiver vil dog uanset ansøgers/tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og for-

pligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 

 

10.5 Omkostninger ved deltagelse 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for ansøgers/tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger 

eller tab, som ansøger/tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, 

er ordregiver uvedkommende. Anmodning/tilbud vil ikke blive returneret til ansøger/tilbudsgiver. 

 

10.6 Annullation 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele rammeaftalen og forbeholder sig adgang til, indtil udbudsfor-

retningen er afsluttet med endelig indgåelse af rammeaftale, at aflyse udbuddet. 

 

10.7 Øvrige oplysninger 

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler iht. udbudslovens § 49, stk. 2, idet det er ordregi-

vers skøn, at de udbudte opgaver har en karakter og indbyrdes sammenhæng, der gør, at de af hensyn til 

økonomisk optimering, kvalitet, ansvarsplacering og ressourceforbrug bedst varetages af én leverandør.  

 

 

11. TJEKLISTE TIL UDARBEJDELSE AF ANMODNING 

Ordregiver har udarbejdet tjeklisten neden for med henblik på at hjælpe ansøgerne med at sikre, at an-

modningen er komplet. Det skal dog understreges, at det alene er ansøgerens ansvar at afgive en anmod-

ning, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingelserne. 

 

Forhold Henvisning 

  

Det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) Bilag A samt punkt 4.2 

m.v. 

Eventuelle støtteerklæringer Bilag B 

Rettidig afgivelse af anmodning med henblik på at overholde den angivne 

anmodningsfrist 

Punkt 5.3 og 13 

 

 

12. TJEKLISTE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD 

Ordregiver har udarbejdet tjeklisten nedenfor med henblik på at hjælpe tilbudsgiverne med at sikre, at 

tilbuddet er komplet. Det skal dog understreges, at det alene er tilbudsgivers ansvar at afgive et tilbud, 

som er i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingelserne. 

 

Forhold Henvisning 

Tilbudsbrev, hvoraf det bl.a. entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller 

sammenslutning der har afgivet tilbuddet, om der er eventuelle forbe-

hold, om der er dele af tilbuddet, der så vidt muligt ønskes behandlet 

fortroligt, samt tilbudspriser. 

Bilag C samt punkt 6.1.3, 

litra A 

Opfyldelse af alle mindstekrav Punkt 6.1.2 

Indsendelse af vareprøver, jf. pkt. 6.2.1  
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Rettidig aflevering af tilbud med henblik på at overholde den angivne til-

budsfrist 

Punkt 6.2.1og 13 

 

 

13. OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET 

Dato, klokkeslæt Aktivitet 

   

Prækvalifikationsfasen  

26. februar 2018  Offentliggørelse af udbudsmaterialet 

12. marts, kl. 13:00. 

 

Informationsmøde: Information til potentielle til-

budsgivere om afgivelse af ansøgning og tilbud. 

 

Afholdes hos Fødevarestyrelsen: 

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup 

(Henvendelse i receptionen)  

19. marts, kl. 12.00 Spørgsmål, jf. pkt. 9.2, der modtages senest 

denne dato, vil blive besvaret senest d. 21. marts. 

Spørgsmål, der modtages senere end denne dato, 

vil ikke blive besvaret, med mindre spørgsmålene 

er uvæsentlige 

3. april 2018, kl. 12.00 Anmodningsfrist 

10. april 2018 Forventet udsendelse af afslagsbreve til de fra-

valgte ansøgere samt acceptbreve til de prækvali-

ficerede tilbudsgivere med opfordring til at afgive 

tilbud 

  

Tilbudsfasen  

24. april, kl. 12.00 Spørgsmål, der modtages senest denne dato, vil 

blive besvaret senest d. 1. maj. Spørgsmål, der 

modtages senere end denne dato, vil ikke blive 

besvaret, med mindre spørgsmålene er uvæsent-

lige og ikke angår projektets udførelse 

14. maj 2018, kl. 12.00 Tilbudsfrist 

 

18. maj 2018, kl. 12.00 Frist for fremsendelse af vareprøver 

 

Ultimo maj – primo juni Eventuelle forhandlinger pr. E-mail samt 

eventuelt fremsendelse af nye vareprøver 

 

Primo juni Den virksomhed, ordregiver har til hensigt at til-

dele rammeaftalen til, vil modtage opfordring til 

at fremsende dokumentation for de forhold, der 

fremgår af ESPD-et. Besvarelse skal kunne ske 

inden for en forholdsvis kort frist. 
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Medio juni Forventet tildeling af rammeaftalen og underret-

ning til tilbudsgiverne 

Ultimo juni 2018 Forventet indgåelse af rammeaftalen efter udløb 

af standstill-perioden 

Juli 2018 Forventede opstartsmøder med tilbudsgiver. (De 

enkelte styrelser og tilbudsgiver) 

 Implementering og drift  

Senest 3 måneder efter underskrift af rammeafta-

len  

Bestilling via webportalen skal fungere 

 

 

 

 

 


