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1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Hjemmeside: www.ens.dk  

1.1 Kontaktperson 

Att.: Specialkonsulent Peter Nielsen 

E-mail: pen@ens.dk 

Energistyrelsen,  

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

2. INDLEDNING 

Beskrivelsen nedenfor i dette punkt 2 er tænkt som en indledende hjælp til tilbudsgiver i 

forhold til at læse og forstå det fremsendte udbudsmateriale. 

 

Energistyrelsen gennemfører et udbud.  

 

Som led i Energistyrelsens markedsovervågning og -kontrol med, at oplysningerne om et 

produkts energiforbrug, energiklasse m.v. på den af produktleverandøren foretagne ener-

gimærkning er korrekte, og at produktet overholder gældende normer for energieffektivi-

tet, ønsker Energistyrelsen at indgå en 4-årig rammerammeaftale med laboratorier om 

udførelse af kontrolmålinger af produkteksemplarer, som udtages til kontrol. Energistyrel-

sen har grupperet produkterne som nærmere beskrevet i rammeaftale med bilag 1-7.  

 

Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i udbudsdirekti-

vet for den offentlige sektor (direktiv 2014/24/EU af 26.februar 2014), jf. udbudsbe-

kendtgørelse nr. 2016/S 084-148827 

 

Til brug for udarbejdelsen af tilbud har tilbudsgiverne modtaget det i punkt 3 nævnte 

udbudsmateriale. 
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Udbudsmaterialet er samtidig offentliggjort i en forkortet engelsk udgave med henblik på 

at fremme den internationale konkurrence. Det understreges dog, at det er den danske 

udgave der er gældende, og i det omfang, der er uoverensstemmelser mellem den danske 

udgave og den engelske udgave, har den danske udgave forrang.  

 

Under udbudsprocessen vil spørgsmål og svar ligeledes offentliggøres på dansk og en-

gelsk, idet det til enhver tid er den danske udgave af svarene, der er en del af rammeaf-

talen, og dermed har forrang frem for den engelske udgave.  

 

I det efterfølgende rammeaftaleforløb, vil det ligeledes være den danske udgave, der skal 

indgås endelig aftale om, dvs. den danske rammeaftale med bilag, uanset om tilbudsgiver 

afgiver tilbud på dansk eller engelsk.   

 

I det følgende forklares kort, hvordan tilbudsgiver skal forholde sig til det modtagne ma-

teriale, herunder til udkastet til rammeaftale med tilhørende bilag. Såfremt der mod for-

ventning måtte være uoverensstemmelse mellem denne introduktion og de øvrige dele af 

udbudsmaterialet, herunder de vejledende afsnit i de enkelte bilag til rammeaftalen, har 

de øvrige dele af udbudsmaterialet forrang. 

 

Udbudsbetingelserne (dette dokument) fastsætter de formelle spilleregler for gennemfø-

relse af udbudsproceduren. Her beskrives bl.a. kriterierne for tildeling af rammeaftalen, 

forhold vedrørende mindstekrav og forbehold, frist for indgivelse af tilbud, formkravene 

til tilbuddenes udformning m.v. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne grundigt sætter sig 

ind i disse betingelser inden udarbejdelsen af tilbuddet. 

 

Udkastet til rammeaftale indeholder juridiske bestemmelser, der skal regulere forholdet 

mellem rammeaftaleparterne i rammeaftalens løbetid. De detaljerede krav til ydelsen fin-

des i de bilag, der hører til rammeaftalen. Derfor henviser rammeaftalens bestemmelser 

ofte til de enkelte bilag. Ved udarbejdelsen af tilbuddet skal tilbudsgiverne særligt være 

opmærksom på, at der ikke må tages forbehold over for rammeaftalens bestemmelser, 

medmindre andet er angivet i punkt 6 i nærværende udbudsbetingelser. 

 

Bilag 1-7, inkl. bilag 1 appendiks 1 bliver efter udbuddets afslutning en del af rammeafta-

len og skal således kunne håndhæves over for den leverandør, som ordregiver indgår 

rammeaftale med.  
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Som anført i udbudsbekendtgørelsens pkt.VI.3, accepterer kunden ikke eksklusivaftaler 

med underleverandører.  

 

Punkt 9 i nærværende udbudsbetingelser indeholder anvisninger og anbefalinger til ud-

formningen og dispositionen af tilbuddene. Der kan i øvrigt henvises til tjeklisten i punkt 

14, som er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. 

Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud.  

 

3. UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE 

Dette udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 084-148827, jf. 

punkt 2. 

  

Det samlede udbudsmateriale udover udbudsbekendtgørelsen består af: 

• Nærværende udbudsbetingelser 

• Udkast til rammeaftale om Kontrolmålinger og Laboratorieydelser  

• Udkast til bilag 1-7, herunder med vejledende tekstafsnit 

4. EGNETHEDSVURDERING  

Tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte rammeaftale vurderes bl.a. 

på baggrund af tilbudsgivernes oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt 

4.1.1, og tilbudsgivernes oplysninger om teknisk kapacitet, jf. punkt 4.1.2, i relation til 

opfyldelsen af de angivne mindstekrav.  

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 

§§ 135 og 136. 

 

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbig 

dokumentation for tilbudsgivers egnethed og for at tilbudsgiver ikke er omfattet af en 

udelukkelsesgrund. I del IV af ESPD’en om udvælgelseskriterier kan tilbudsgiver nøjes 

med at udfylde afsnit α og behøver således ikke at udfylde andre afsnit i del IV. Ved at 

udfylde afsnit α tilkendegiver tilbudsgiver, at denne lever op til samtlige minimumskrav, 

som ordregiver har fastsat i udbudsmaterialet.   ESDP’en indgår som bilag 6 og udfyldes 

via https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/. 
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Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning til det fælles 

europæiske udbudsdokument, december 2015" og ”Det elektroniske ESPD – Sådan virker 

det, marts 2016”, for nærmere oplysninger om udfyldelse af standardformularen.  

Før Energistyrelsens beslutning om indgåelse af rammeaftale, kræver styrelsen, at den 

tilbudsgiver, som styrelsen har til hensigt at indgå rammeaftale med fremlægger doku-

mentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument. 

 

I tilknytning hertil skal tilbudsgiverne være opmærksomme på, at den tilbudsgiver, som 

Energistyrelsen har til hensigt at tildele indgå rammeaftale med, skal afgive endelig do-

kumentation som bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse, og for, at mindste-

kravene til egnethed er opfyldt.  

 

Opmærksomheden skal særligt henledes på, at der skal indhentes en serviceattest fra 

Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke den 

tilbudsgiver, som Energistyrelsen har til hensigt at udpege som vinder af udbuddet. Er-

hvervsstyrelsen skal til brug for udstedelse af serviceattesten bruge en samtykkeerklæ-

ring samt tro- og loveerklæringer fra samtlige danske direktions- og bestyrelsesmedlem-

mer med henblik på at indhente en straffeattest for de pågældende. Udenlandske direkti-

ons- eller bestyrelsesmedlemmer skal skaffe særskilt dokumentation i henhold til oplys-

ningerne herom i e-Certis. Erhvervsstyrelsen oplyser, at det tager ca. 2 uger at udfærdige 

en serviceattest fra modtagelse af anmodning i korrekt udfyldt stand. 

4.1 Egnethed, herunder dokumentation vedrørende egnethed 

4.1.1 Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet  

Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapa-

citet, jf. udbudsbekendtgørelsen: 

 

1) Virksomhedens samlede omsætning de seneste tre disponible regnskabsår. 

 

Ved sammenslutninger af leverandører (f.eks. et konsortium) skal oplysninger gives for 

hver enkelt leverandør.  

 

Som mindstekrav kræves det, at virksomheden dokumenterer en samlet årlig omsætning 

på 5 mio. kr. i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.   
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Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal dette krav være opfyldt 

af alle leverandørerne tilsammen. Desuden skal hver af de deltagende virksomheder do-

kumentere en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. i de seneste 3 regnskabsår. 

 

4.1.2 Oplysninger om teknisk kapacitet  

Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk kapacitet, jf. udbuds-

bekendtgørelsen:  

 

Tilbudsgiver skal vedlægge sin akkreditering i henhold til den nationale akkrediterings-

myndighed i tilbudsgivers hjemland. I Danmark er det nationale akkrediteringsorgan DA-

NAK.  

 

Hvis tilbudsgiver ikke er akkrediteret, skal tilbudsgiver redegøre for, hvordan og med 

hvilken tidsfrist tilbudsgiver vil sikre sig en akkreditering (kopi af indleverede ansøgning 

samt aktiviteter, tidsplan, mv. med henblik på akkreditering). Herunder skal laboratoriet 

fremhæve aspekter som taler for at laboratoriet med stor sandsynlighed vil kunne opnå 

en akkreditering senest 1. august 2016 (relevante erfaringer, målefaciliteter, andre lig-

nende akkrediteringer, kvalitetsstyringssystemer m.v.). 

 

Ved sammenslutninger af leverandører (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne gives for 

hver enkelt deltager.   

Som mindstekrav kræves det, at virksomheden er akkrediteret af et internationalt aner-

kendt akkrediteringsorgan, som minimum i henhold til ISO/IEC 17025 eller lignende in-

ternational standard, eller at virksomheden og dennes underleverandører har indleveret 

ansøgning om akkreditering og kan sandsynliggøre at opnå akkreditering efter ISO/IEC 

17025 eller lignende international standard . 

 

Ved sammenslutninger af leverandører (f.eks. et konsortium) skal dette krav være opfyldt 

af hver enkelt leverandør. 

4.1.3 Udelukkelsesgrunde  

Tilbudsgiveren skal udfylde afsnit III i det fælles europæiske udbudsdokument (ESDP) 

der indgår som bilag 3.  
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I afsnit III i ESDP’en skal tilbudsgiveren oplyse om virksomheden er omfattet af en af de 

obligatoriske udelukkelsesgrunde. Man er omfattet, hvis virksomheden eller et medlem af 

virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ved endelig dom er dømt eller har 

vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, der er nævnt i de obligatoriske udelukkel-

sesgrunde i udbudsdirektivet. 

 

4.2 Underleverandører og andre enheder 

Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk, finansiel og teknisk kapa-

citet ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. andre deltager i konsortiet 

eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan 

råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen, f.eks. ved at 

fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de 

nødvendige ressourcer til rådighed. 

4.3 Samfundsansvar 

Tilbudsgiver skal ved udarbejdelsen af sit tilbud tage hensyn til de forpligtelser, der gæl-

der i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold 

i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres. I øvrigt henvises til bilag 6 A om 

Samfundsansvar. 

 

5. TILDELINGSKRITERIER 

Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det bedste forhold mel-

lem pris (omkostninger) og kvalitet.  

 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 

 

1) Kvalitet: 60 % 

Ved vurdering af dette kriterium vil der blive lagt vægt på:  

 

• Kvaliteten i tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, herunder om tilbudsgiver i løsningen 

inddrager og nyttiggør de allokerede nøglemedarbejderes kvalifikationer på en så-

dan måde, at kvalitetsniveauet i løsningen af opgaver under rammeaftalen for-

øges. (50 %) 
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• At resultater formidles klart og at sproganvendelsen er professionel, vurderet ud fra 

i det tilbudte eksempel på rapport, herunder at relevante informationer fremgår, 

jf. bilag 1, pkt. 5.6. (15 %) 

 

• At de i bilag 2.a tilbudte varsler er korte. (10 %) 

 

• At de i bilag 2.a tilbudte testperioder er korte (10%) 

 

• At CV’er i bilag 2b er tilfredsstillende, og at referencerne i bilag 7 er tilfredsstillende 

og udformet i overensstemmelse med den angivne skabelon (15 %) 

 

 2) Pris 40 %  

Ved vurdering af tildelingskriteriet lægges der vægt på den laveste evalueringstekniske 

pris tilbudt i bilag 3 inden for hver af de tilbudte delaftaler vurderet på baggrund af til-

budte vægtede testpriser (90%) og timepriser (10%).  

 

• Testpriser (90%) 

Til brug for evalueringen lægges de under hver delaftale i bilag 3 anførte priser for hen-

holdvis test af 1, 5 og 10 produkter sammen og vægtes med det i bilag 3 anførte vægt 

under hver delaftale.  

 

Herefter lægges de vægtede samlede priser sammen med henblik på at finde den evalue-

ringstekniske pris for den pågældende delaftale.  

 

For test af lyskilder, jf. delaftale 5 skal der afgives tilbud på test af 1 batch, 5 batchs og 

10 batchs, hvor en batch består af 20 eksemplarer af den samme lyskilde (samme type 

og samme model). 

 

Til brug for evalueringen af lyskilder, jf. delaftale 5, lægges priserne sammen for test af 

1 batch, 5 batches og 10 batches som anført i bilag 3 og vægtes med de for delaftale 5 

anførte vægte.  

 

Der skal afgives pris på samtlige test under hver delaftale, som der afgives tilbud på.  
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• Timepriser (10%) 

Ved evaluering af timepriser vægtes de tilbudte timepriser for hver medarbejderkategori 

med de i bilag 3 anførte vægte. Herefter lægges de vægtede timepriser sammen med 

henblik på at finde den evalueringstekniske pris for den pågældende delaftale.  

 

Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen. 

 

Tilbuddene vurderes for hver delopgave. Der opnås ikke ”bonuspoints” ved at byde på 

flere delopgaver. 

 

6. FORBEHOLD OG MINDSTEKRAV 

Grundlæggende udbudsbetingelser 

Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og 

krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser 

og krav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige.  

 

I tilfælde af usikkerhed, om et forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til 

dette punkt, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, 

jf. punkt 8. 

 

Spørgsmål skal i givet fald udformes således, at de så vidt muligt alene refererer til det 

punkt i udbudsmaterialet, som forbeholdet vedrører, og derved kun i absolut nødvendige 

tilfælde redegør for forbeholdets konkrete indhold. 

 

Denne foranstaltning skyldes hensynet til det udbudsretlige forhandlingsforbud.  

 

Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for rammeaftalen med bilag, der således udgør 

mindstekrav. Forbehold medfører, at tilbud vil blive afvist som ukonditionsmæssige.  

 

Visse bilag skal udfyldes af tilbudsgiver, som beskrevet i punkt 9 nedenfor. Tilbudsgivers 

udfyldelse/supplering af bilagene betragtes ikke som forbehold, når dette sker i overens-

stemmelse med de retningslinjer, der fremgår af dette dokument og de enkelte bilag. 
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7. ALTERNATIVE TILBUD 

Tilbudsgiveren har i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke 

adgang til at afgive alternativt tilbud.  

 

Tilbudsgiver har alene adgang til at afgive ét tilbud på hver delaftale. Tilbudsgiver skal 

afgive tilbud på samtlige produkter under den delaftale, der afgives tilbud på.   

 

Der henvises i øvrigt til punkt 9 om udformningen af tilbud. 

 

8. SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL 

Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere 

oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål).  

 

Spørgsmål, der skal være på dansk eller engelsk, skal fremsættes skriftligt, gerne pr. e-

mail til kontaktpersonen, jf. punkt 1.1. 

 

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form på dansk og engelsk 

offentliggjort på  www.ens.dk/udbud senest 6 dage inden fristen for afgivelse af tilbud 

udløber. 

 

Spørgsmål, der modtages senest 12 dage før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud vil 

under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgi-

velse af tilbud. 

 

Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret, medmindre spørgs-

målets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage 

inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. 

 

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af til-

bud, vil ikke blive besvaret. 
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9. TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING 

9.1 Generelt 

Tilbud udformes på grundlag af vedlagte udkast til rammeaftale med udkast til bilag 1 - 

7, der udtrykker de krav og forventninger, som ordregiver har til tilbudsgiverens tilbud.  

Bilag 1: Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation 

Bilag 1, Appendiks 1: Oversigt over de produkter, som er omfattet af udbuddet og krav til 

laboratoriets målinger 

Bilag 2: Laboratoriets løsningsbeskrivelse.  

Bilag 2 A: Varsler og varighed af testperioder. Skal udfyldes for hver af de delopgaver 

som tilbudsgiver byder på. 

Bilag 2 B: CV for de medarbejdere som indgår i laboratoriets bemanding.  

Bilag 2C: Timepriser for løsning af ad hoc opgaver. Der anføres en omkostning pr. ar-

bejdstime.  

Bilag 3: Tilbudspriser. Det vedhæftede excel-ark udfyldes for de delopgaver som tilbuds-

giver byder på.  

Bilag 4: Leverandørenes bemanding 

Bilag 5: Samarbejdsprocedure 

Bilag 6: ESPD 

Bilag 6 A: Samfundsansvar 

Bilag 7: Reference  

 

 

De af bilagene, der forudsættes udarbejdet/færdiggjort af tilbudsgiveren, skal udformes 

under hensyn til rammeaftalens forudsætninger om indholdet af de respektive bilag samt 

de vejledende tekstafsnit, som findes i det enkelte udkast til bilag. 

 

Tilbudsgiveren skal anvende en præcis og klar sprogbrug, der egner sig til retlige forplig-

telser. Gentagen anvendelse af formuleringer som eksempelvis "vi har ofte med succes 

gjort …", "man kunne også forestille sig, at …", eller "det kunne eventuelt søges løst ved, 

at …" er ikke acceptabelt, og vil inden for rammerne af kriterierne i punkt 5 blive tillagt 

negativ betydning i tilbudsevalueringen. 

 

Tilbud skal være på dansk eller engelsk.  

 

Tilbud skal sendes eller indleveres til 
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 Energistyrelsen 

 att. Specialkonsulent Peter Nielsen, jf. punkt 1.1 

 

Tilbud ses gerne afleveret i 2 papireksemplarer i en lukket forsendelse og mærket "Udbud 

test og laboratorieydelser - tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen". I kuverten med til-

buddet skal endvidere tilbuddet være vedlagt i elektronisk form på usb-stik sikret med et 

password. Password fremsendes til Energistyrelsen på mail (pen@ens.dk). Tilbud kan ikke 

indsendes pr. mail. 

10. TILBUDSFRIST OG VEDSTÅELSE 

Sidste frist for modtagelse af tilbud er 

 

 Tirsdag den 15. juni 2016, kl. 12.00. 

 

Tilbud der modtages efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

 

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

 

11. BEHANDLING AF TILBUD MV. 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

 

Ordregiver er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. 

 

Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før rammeaftale er underskrevet, 

og forbeholder sig adgangen til med saglig begrundelse at aflyse udbudsforretningen. 

Uanset om rammeaftalen tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit 

tilbud indtil ordregiver har indgået rammeaftale, men dog ikke længere end vedståelses-

fristen i punkt 10. 

  

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), skal delta-

gerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 
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Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordre-

giver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsfor-

retningen uden ordretildeling. 

 

12. FORHANDLINGSFORBUD 

Det skal fremhæves, at ordregiver ikke i traditionel forstand vil kunne forhandle med til-

budsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig inden for de rammer 

for forhandling, som der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og 

Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): 

 

  "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller be-

grænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om 

grundlæggende elementer i rammeaftalerne, som ikke vil kunne ændres uden fare 

for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må 

kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på 

at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndighe-

ders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." 

 

Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige rammeaftale- eller prisforhandlinger, hvorfor 

tilbudsgiverne bør drage omsorg for, at deres tilbud er således, at rammeaftalen i prin-

cippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og ordregiverne. 

 

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

relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver hen-

seende. 

 

De vejledende afsnit i bilagene har netop også til formål at forsøge at forhindre, at til-

budsgiverne kommer til at glemme at medtage forhold eller beskrivelser i sit tilbud. 

 

Tjeklisten i punkt 14 er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i 

sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgi-

vere. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet 

tilbud. 
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13. FORTROLIGHED 

Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende for-

hold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. 

Udbudsmaterialet skal behandles strengt fortroligt, og tilbudsgiver er uberettiget til at 

anvende dette materiale eller den viden, der opnås, i enhver anden sammenhæng. 

  

Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne til-

bud, i ordregivers udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. 

Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. An-

modninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, 

skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imø-

dekommes af den ordregivende myndighed. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, 

om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortro-

ligt og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet det drejer sig om. 

 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige 

overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren 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. 

 

14. TJEKLISTE 

Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. 

Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det 

skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud. 

 

Har tilbudsgiveren i sit tilbud husket: 

• Fremsendelsesbrev hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslut-

ning der har afgivet tilbuddet. 

• Angivelse af, hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt 

og undtaget fra aktindsigt.  

• Alle bilag i udfyldt/færdiggjort stand, i den udstrækning tilbudsgiver har skullet 

udfylde/færdiggøre bilagene. Rammeaftalen skal ikke fremsendes med tilbud.  
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• Tilbudsmaterialet i det i punkt 9.1 angivne antal eksemplarer. 

• Tilbudsmaterialet i elektronisk form som angivet i punkt 9.1.  

• Mærkning af forsendelsen som angivet i punkt 9.1. 

• Korrekt adressering, jf. punkt 9.1 og punkt 1.1. 

• Opdateret bilag 7, Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). 

• Dokumentation for egnethed som omhandlet i punkt 4.1.  

• Dokumentation for nødvendige ressourcer som omhandlet i punkt 4.2. (Hvis rele-

vant) 

• Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i punkt 10. 
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15. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN 

Dato, Klokkeslæt Aktivitet 

8. juni 2016 kl. 12.00 Spørgsmål, jf. punkt 8, der modtages senest 

denne dato, vil under alle omstændigheder 

blive besvaret. 

Spørgsmål, der modtages efter denne dato, 

vil også blive besvaret, medmindre spørgs-

målets karakter gør det uforholdsmæssigt 

byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage 

inden udløbet af tilbudsfristen. Alle spørgs-

mål skal være skriftlige og på dansk eller 

engelsk. 

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage 

inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive 

besvaret.  

Onsdag den 15. juni 2016 kl. 

12.00 

Tilbudsfrist.  

20. juni 2016 Orientering om det/de vindende tilbud.  

6. juli 2016 Underskrivelse af rammeaftaleindgåelse.  

 

 


