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1. Ordregiver 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Hjemmeside: http://lfst.dk 

Kontaktperson: Louise Aulin Pallis 

E-mail adresse: kiu@lfst.dk. 

 

Derudover medvirker Miljøstyrelsen, som faglig kontakt vedr. indholdet i udbuddet og dets 

leverancer. Begge styrelser hører under Miljø- og Fødevareministeriet.   

 

 

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Hjemmeside: http://mst.dk 

Kontaktperson: Frank Jensen 

E-mail adresse: fje@mst.dk 

 

  

  

2. De retlige rammer 
Dette udbud afholdes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudsloven1.  

 

Ordregiver har vurderet, at det ikke er muligt at opdele kontrakten i delkontrakter for dermed at 

tage hensyn til små og mellemstore virksomheder. Dette er begrundet i den store grad af synergi 

der er imellem projektets tre fokusområder.  

 

Tilbudsfasen omfatter følgende stadier og milepæle: 

1)  Udarbejdelse af tilbud - tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud efter modtagelse 

af udbudsmaterialet, og dette afsluttes med afgivelse af tilbud inden tilbudsfristens udløb, jf. 

punkt 3.3.1. Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og den deri 

anførte vejledning, jf. punkt 3.1 og 3.2. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at stille 

skriftlige spørgsmål, jf. punkt 3.4. 

                                        
1    Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015. 

http://lfst.dk/
http://mst.dk/
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2)  Vurdering af tilbuddene - ordregiver påbegynder vurderingen af tilbuddene efter ordregivers 

åbning af tilbuddene. Vurderingen af tilbuddene foretages af ordregiver i overensstemmelse 

med de i punkt 4.4 angivne tildelingskriterier. 

3)  Tildeling af kontrakten - ordregiver træffer beslutning om tildeling af kontrakten, som ledsages 

af en underretning af samtlige tilbudsgivere om beslutningen. Kontrakten anses for indgået, 

når kontrakten er underskrevet. Kontrakten underskrives først efter udløbet af en standstill-

periode. Efter kontraktens underskrift sender ordregiver en bekendtgørelse om tildeling af 

ordre til offentliggørelse på TED. 

 

Nedenfor gennemgås hvert af de nævnte stadier og milepæle i tilbudsfasen. 

 

3. Udarbejdelse af tilbud 
3.1 Udbudsmaterialet 

Til brug for tilbudsgivers udarbejdelse af tilbud har ordregiver udarbejdet udbudsmateriale til 

nærværende udbud, som består af følgende dokumenter:  

 Udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende 

 ESPD: Det fælles europæiske udbudsdokument  

Tilbudsgiver skal aflevere dokumentet udfyldt med de relevante oplysninger, som angivet i 

Udbudsbekendtgørelsen.  

 Nærværende Udbudsbetingelser, som navnlig indeholder retningslinjer for udarbejdelse af 

tilbuddene, kriterier for vurdering af tilbuddene og information angående tildeling af 

kontrakten.  

 Kontrakt, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem 

kontraktparterne i kontraktens løbetid. 

 Opgavebeskrivelse og Kravspecifikation, som indeholder detaljerede krav til de ydelser, 

der anskaffes, og som bliver en del af kontrakten efter udbuddets afslutning.  

 

3.2 Vejledning til udarbejdelse af tilbud 

 

3.2.1 Indledning 

Inden tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud, anbefales det, at tilbudsgiver sætter sig 

grundigt ind i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det udelukkende er 

tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er komplet og overholder de i udbudsbetingelserne fastsatte 

retningslinjer.  

 

I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud (punkt 3.2.2), samt hvilke 

formkrav, der gælder for tilbuddet (punkt 3.3). 
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3.2.2 Tilbuddets indhold og disposition  

 

3.2.2.1 Alternative tilbud 

Tilbudsgiver har som angivet i udbudsbekendtgørelsen ikke adgang til at afgive alternativt tilbud. 

Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. 

 

3.2.2.2  Forbehold og mindstekrav  

Indenfor de nedenfor angivne rammer har tilbudsgiver mulighed for at tage forbehold over for de 

dele af udbudsmaterialet, der ikke er grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller 

mindstekrav.  

 

Såfremt tilbudsgiver har skullet udfylde/færdiggøre et eller flere bilag til kontrakten, og dette er 

sket i overensstemmelse med den vejledende tekst i bilagene, betragtes dette ikke som forbehold.  

 

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

konsekvenserne af disse forbehold er, og hvilke konkrete bestemmelser eller kravformuleringer, 

tilbudsgiver vil erstatte.  

 

Tilbudsgiver skal anføre eventuelle forbehold i et separat dokument som tydeligt er mærket 

”Forbehold”. Hvert enkelt forbehold skal gerne have tilknyttet en begrundelse.  

 

Eventuelle forbehold vil blive tillagt betydning i tilbudsevalueringen inden for rammerne af de 

kvalitative underkriterier i punkt 4.4. 

 

Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav.  

 

Ved et forbehold overfor grundlæggende element i udbudsmaterialet forstås et forbehold, som kan 

medføre væsentlig fordrejning af konkurrencen, såfremt forbeholdet tillades. Flere forbehold over 

for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan samlet set medføre, at forbeholdene må 

anses som grundlæggende.  

 

Ved et mindstekrav forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet 

fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der er i udbudsmaterialet angivet, hvilke krav der er 

mindstekrav, jf. punkt 3.2.2.3. Tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i 

udbudsmaterialet eller mindstekrav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige.  

 

  

3.2.3 Fortrolighed 

Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter i 

ordregivers udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til 

aktindsigt hos myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at konkurrenter m.fl. 

kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre 
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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 den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, at dele af tilbuddet behandles 

fortroligt og i den forbindelse har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet der skal 

behandles fortroligt. 

 

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

undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver derfor angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog uanset 

tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i 

det omfang, som følger af lovgivningen. 

 

3.2.4 Forhandlingsforbud 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke kan 

forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig inden for de 

udbudsretlige rammer for forhandling, som bl.a. følger af udbudsloven. 

 

Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør drage 

omsorg for, at deres tilbud er udarbejdet således, at kontrakten vil kunne indgås uden 

forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og ordregiver. 

 

Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante 

forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. 

 

3.3 Formkrav til tilbuddet 

 

3.3.1 Frist for afgivelse af tilbuddet 

Fristen for afgivelse af tilbud er 

 

 mandag den 28. august 2017, kl. 12.00 

 

Det er særligt vigtigt, at tilbudsgiver overholder denne frist, da tilbud, som modtages efter dette 

tidspunkt, ikke vil blive taget i betragtning. 

 

Tilbudsgiver bør derfor afsætte tilstrækkelig tid til aflevering af tilbuddet inden for fristen.  

 

3.3.2 Adresse, antal eksemplarer mv. 

Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 

 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

 att. Louise Aulin Pallis 

 Nyropsgade 30 

 1780 København V 
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Tilbud må ikke indsendes pr. mail. 

 

Tilbudsgiver bør endvidere være opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at 

tilbuddet afleveres på den korrekte adresse inden for den i punkt 3.3.1 nævnte frist. 

 

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet afleveres i 4 papireksemplarer i en lukket forsendelse. 

Forsendelsen skal være mærket "Kontrakt om informationsindsats om marint affald - tilbud. Må 

ikke åbnes af poståbningen". I forsendelsen bedes tilbuddet endvidere vedlagt i elektronisk form 

på USB-stik eller lignende. 

 

3.3.3 Sprog 

Tilbuddet skal være på dansk.  

 

3.3.4 Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 

 

3.4 Skriftlige spørgsmål 

Tilbudsgiver kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. 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. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt, at 

tilbudsgiver benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål. 

 

Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles skriftligt  pr. e-mail til følgende e-mail adresser: 

kiu@lfst.dk og fje@mst.dk. 

 

Tilbudsgivernes spørgsmål og ordregivers besvarelser vil blive anonymiseret og derefter lagt på 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest torsdag den 17. august 2017 kl. 12:00. 

Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål 

senest mandag den 21. august 2017, medmindre ordregiver vurderer, at dette er 

uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål modtaget efter den sidstnævnte frist vil ikke blive 

besvaret. 

 

4. Ordregivers vurdering af tilbud 
4.1 Åbning af tilbud  

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.  

 

4.2 Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål 

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

de formelle krav i udbudsmaterialet.  

 

mailto:loaupa@lfst.dk
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Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i 

udbudsloven, 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 svarende til ovennævnte bestemmelse. 

Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra 

tilbudsgiverne. 

 

Endelig forbeholder ordregiver sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden for 

rammerne af de gældende udbudsregler. 

 

4.3 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 

grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav, jf. punkt 3.2.2.2, som medfører, 

at et tilbud skal afvises som ikke-konditionsmæssigt. 

 

4.4 Kriterier for vurdering af tilbud  

Kontrakten vil blive tildelt efter gennemgang af tilbuddet og evaluering og bedømmelse af det 

samlede tilbud.  

 

Ordregiverne har fået afsat 3 mio. DKK ekskl. moms til brug for kontrakten, fra ”Det Danske Hav- 

og fiskeriudviklingsprogram, del om fremme af gennemførelsen af den Integrerede Maritime Politik 

(IMP)”.  

 

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderes ud fra ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” , 

ud fra nedenstående underkriterier.  

 

 

 

 

Kriteriu

m 
Underkriterium  

Vægtn

ing 

 

Metode 

og 

opgavelø

sning 

A. Beskrivelse af metode og opgaveløsning, herunder: 

 

 Hvordan opgaven tilbydes løst, opdelt på de tre fokusområder (1. 

fiskere, 2. lystsejlere og folk, der færdes på havnene samt 3. Marint 

affald på strande (strandgæster og evt. sommerhusejere/-gæster)).  

 En beskrivelse af, hvordan der kan sikres størst effekt i de forskellige 

målgrupper, hvilke kanaler eller medier, der foreslås anvendt, udkast 

til et overordnet grafisk udtryk samt en overordnet beskrivelse af, 

hvordan adfærdsanalysen og effektmåling foreslås udført. For så vidt 

 

60 % 
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angår grafisk udtryk bedes tilbudsgiver tage udgangspunkt i Miljø- 

og Fødevareministeriets designguide 

(http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/M

FVM_Designguide_Februar_2017.pdf) 

 Hvilke beløb, der afsættes til hvert af de tre fokusområder samt 

begrundelse for denne prioritering. Dog skal min. 500.000 kr. 

anvendes til hvert af de tre fokusområder.  

 Hvilke interessenter (organisationer, virksomheder, eventuelle 

konsulenter, rådgivnings- eller kommunikationsvirksomheder), der 

forventes inddraget - eller som minimum er kontaktet i forbindelse 

med udarbejdelsen af tilbuddet - mhp. at sikre størst mulig 

forankring og dermed gennemslagskraft  samt beskrivelse af hvordan 

de forventes inddraget og deres deltagelse og bidrag til projektet  

 Beskrivelse af, hvordan informationsindsatsen over for de enkelte 

fokusområder sker med hensyntagen til allerede igangværende 

informationsindsatser. 

 Et detaljeret budget, der refererer til milepæle og delleverancer 

fordelt på de tre fokusområder. 

 

 

Der vil blive lagt vægt på, at der sikres den størst mulige effekt af 

informationsindsatsen i form af adfærdsændringer og eksponering. 

 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive ovenstående under hensyntagen til de 

mindstekrav, der er angivet i ”Opgavebeskrivelse og kravspecifikation”.  

 

 

B. Kvaliteten af administrative procedurer, herunder projektledelsen: 

 Kvalitetssikring af de forskellige leverancer, herunder miljøfaglig 

kvalitetssikring vedr. budskaberne omkring marint affald. 

 Beskrivelse af risici og omkostninger ved de forskellige leverancer 

 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive ovenstående.  

 

Der vil blive lagt vægt på, at der er en klar procedure for kvalitetssikring, og 

at personer, der foretager kvalitetssikringen, kan dokumentere de relevante 

faglige kompetencer. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, hvorledes 

kvalitetssikringen af projektets vigtigste elementer vil blive foretaget, 

herunder miljøfaglig kvalitetssikring af informationsindsatsens budskaber og 

indhold. 

 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/MFVM_Designguide_Februar_2017.pdf
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/MFVM_Designguide_Februar_2017.pdf
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Faglige 

kvalifikati

oner 

A. Kvaliteten af teams, samt kompetencer og erfaring hos 

(nøgle)medarbejdere og evt. underleverandører, herunder: 

 

 Relevant ekspertise og erfaring hos tilbudte medarbejdere og eksperter til 

kommunikationsrelaterede aktiviteter og adfærdsanalyser samt faglig viden 

om marint affald, herunder effekter i havmiljøet.  

 Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge CV’ere for projektleder, samt de 

øvrige tilbudte medarbejdere, herunder evt. underleverandører, samt 

redegøre for de enkeltes ekspertise, erfaring og kapacitet. Tilbudsgiver 

bedes oplyse referencepersoner, som Ordregiver eventuelt vil kontakte. 

 

B. Kapacitet hos rådgivers teams til løsning af opgaver. 

 

Der vil blive lagt vægt på erfaring fra kommunikationsrelaterede aktiviteter, 

adfærdsanalyser og faglig viden om marint affald, herunder effekter i 

havmiljøet. Der vil desuden blive lagt vægt på en klar beskrivelse af hvilke 

medarbejdere, som udfører hvilke opgaver. 

 

20 % 

Tidsplan En velbeskrevet og detaljeret tidsplan inkl. følgegruppemøder, milepæle og 

leverancer og resultater, skal vedlægges tilbuddet.  

 

Der vil blive lagt vægt på, at tidsplanen opfylder milepælene, og at den 

vurderes realistisk.   

 

20 % 

 

4.5 Præsentationsmøde 

Ordregiver vil eventuelt indkalde tilbudsgiverne til et individuelt præsentationsmøde forventeligt 

primo september 2017. Vurderingen af den mundtlige præsentation vil indgå i evalueringen af 

tilbuddene, herunder vurderingen af opfyldelse af kriterierne ovenfor.  

 

 

4.6 Evalueringsmetode 

 

Evaluering af de modtagne tilbud foretages ved anvendelse af denne skala: 

 

Bedømmelse Point 

Særdeles tilfredsstillende 5 

Meget tilfredsstillende 4 

Tilfredsstillende 3 

Mindre tilfredsstillende 2 

Ikke tilfredsstillende 1 

 

For alle underkriterier gælder: 

 Hvert delkriterie tilhørende et underkriterie evalueres ved brug af ovennævnte skala og 

vægtes i overensstemmelse med de ovenfor anførte vægte 



 

Side 11/13 

 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 

00 mail@lfst.dk  

 DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www.lfst.dk 

 Summen af de vægtede evalueringer for delkriterier vægtes med den for delkriteriet 

anførte vægt 

 

Summen af de vægtede evalueringer på delkriterie-niveau udgør herefter den samlede vurdering. 

 

5. Tildeling af kontrakt 
Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på 

baggrund af de i punkt 4.4 anførte kriterier, træffer ordregiver beslutning om tildeling af 

kontrakten.  

 

Før tildeling af kontrakten til den vindende tilbudsgiver vil Ordregiver indhente dokumentation fra  

denne for de afgivne oplysninger i ESPD’en: Det fælles europæiske udbudsdokument.  

Tilbudsgiver gøres opmærksom på at det vil være hensigtsmæssigt at have en Serviceattest 

liggende klar, idet det kan tage op til 2 ½ uge at fremskaffe en sådan, hvilket vil forsinke 

tidsplanen.   

 

Ordregiver underretter herefter samtidigt samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. 

Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegørelse 

for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de relative fordele og ulemper ved det 

vindende tilbud samt hvornår standstill-perioden udløber. 

 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at aflyse 

udbudsforretningen.   

 

Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, indtil 

ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen, jf. punkt 3.3.4. 

 

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrakten er 

indgået. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten kan først 

underskrives 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.  

 

Ordregiver anser ikke udbuddet for afsluttet, før kontrakt er underskrevet.  

 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordregiver 

uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden 

tildeling af kontrakt. Ordregiver er ikke forpligtet at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver.  
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Efter kontrakten er underskrevet vil ordregiver sende en bekendtgørelse om tildeling af ordre til 

offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. 

 

6. Tjekliste 
Ordregiver har udarbejdet tjeklisten nedenfor med henblik på at hjælpe tilbudsgiverne med at 

sikre, at tilbuddet er komplet. Tjeklisten indeholder forhold, som erfaringsmæssigt ofte overses af 

tilbudsgiverne. Det skal dog på ny understreges, at det alene er tilbudsgivers ansvar at afgive et 

tilbud, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingelserne. 

 

 

Forhold Henvisning 

  

Tilbuddet struktureret som angivet i 

Udbudsbetingelser  

Punkt 3.2.2.3  

  

Opfyldelse af alle mindstekrav, som angivet i 

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation pkt. 7  

Punkt 3.2.2.2 

  

Tilbudsmaterialet i det anviste antal eksemplarer og 

form 

Punkt 3.3.2 

  

Mærkning af forsendelsen som anvist og korrekt 

adressering 

Punkt 3.3.2 

  

Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af 

den angivne tilbudsfrist 

Punkt 3.3.1 

 

 

 

7. Oversigt over Tidsfrister i udbuddet 
Dato, klokkeslæt Aktivitet 

  

  

17. august 2017 kl. 12:00.  Frist for at stille spørgsmål til 

udbudsmaterialet 

  

21. august 2017 Frist for at besvare spørgsmål til 

udbudsmaterialet 
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Mandag den 28. august 

2017, kl. 12.00 

Frist for afgivelse af tilbud 

 

Primo september 2017 

 

 

Eventuelt præsentationsmøde 

  

Medio september 2017 

 

Forventet tildeling af kontrakten 

  

Ultimo september / primo 

oktober 2017  

Forventet indgåelse af kontrakten 

 


