
 

 

 

  

Udbudsbetingelser 
for offentligt udbud  

 
 
 

Målrettet indsat for at mindske metanudslippet fra 
danske biogasanlæg mv. 

Opgave 1: Videnopbygning og erfaringsudveksling om forebyggelse af 
metantab på biogasanlæg mv.  

 

Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation 

mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger om udbuddet i øvrigt.  

 

1. AFGIVELSE AF TILBUD 

Tilbuddet skal afgives senest mandag, den 3. juni 2019, kl. 12:00 (middag). Tilbud, der 

modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist.   

 

Tilbud skal afgives via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem (det elektroniske 

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

 

Tilbuddet afgives ved, at tilbudsgiver uploader tilbuddet i det elektroniske udbudssystem. 

Når tilbuddet er uploadet, kan tilbudsgiver, indtil tilbudsfristens udløb, ændre indholdet af 

tilbuddet eller trække det tilbage.  

 

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

 

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den se-

nest uploadede udgave være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem 

er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste.  

 
Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud og skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfri-

stens udløb. 

 

 



 

 

 

  

2. UDBUDSMATERIALET  

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 

• Udbudsbekendtgørelse  

• XML-fil til ESPD 

• Disse udbudsbetingelser  

• Bilag til udbudsbetingelserne: 

o Bilag A: Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode)  

o Bilag B: Yderligere oplysninger (udbudsprocessen og udarbejdelse af til-

bud) 

o Bilag C: Skabelon til tilbudsbrev, som tilbudsgiver kan benytte ved afgivel-

se af sit tilbud 

• Udkast til kontrakt, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forhol-

det mellem kontraktparterne. 

• Udkast til kontraktens bilag 1, som indeholder detaljerede krav til de ydelser, der 

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

• Udkast til kontraktens bilag 4 – 6, som leverandøren færdiggør, og som sammen 

med bilag 2 og 3, som leverandøren udarbejder, også bliver en del af kontrakten efter 

udbuddets afslutning.  

 

Hvis tilbudsgiver finder, at der er elementer i kontrakten og/eller kontraktens bilag, som er 

uacceptable eller klart uhensigtsmæssige, kan tilbudsgiver efter fremgangsmåden i punkt 3, 

foreslå en ændring af kontrakten/kontraktens bilag. Ordregiver vil konkret tage stilling til, 

om de foreslåede ændringer vil blive indarbejdet.  

 

Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet vil blive meddelt alle via det elektroniske ud-

budssystem.  

 
3. KOMMUNIKATION OG SPØRGSMÅL TIL ORDREGIVER 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, 

skal ske på dansk via det elektroniske udbudssystem.  

 

Tilbudsgivernes skriftlige spørgsmål og ordregivers besvarelser heraf vil i anonymiseret 

form løbende blive meddelt alle via det elektroniske udbudssystem.  

 

Spørgsmål skal stilles senest den 16. maj 2019, klokken 12:00.  

 

 

4. TILBUDDETS INDHOLD  

Et tilbud består af følgende dokumenter:  



 

 

 

  

 

A. Tilbudsbrev (Bilag C) 

B. Udfyldte eller færdiggjorte bilag  

C. ESPD 

 

Tilbuddet behøver ikke at indeholde kontrakten og de bilag til kontrakten, som ikke skal 

udfyldes/færdiggøres af tilbudsgiver. Kontrakten og disse bilag, anses for accepteret af til-

budsgiver. 

 

Ad A) Tilbudsbrev  

Tilbudsgiver bedes vedlægge sit tilbud et tilbudsbrev (Bilag C), der bør indeholde følgende 

oplysninger:  

 

• Hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet.  

• E-mailadresse og telefonnummer, som ordregiver kan rette henvendelse til i forbin-

delse med udbuddet.  

  

Ad B) Bilag   

Tilbudsgiver bedes udfylde eller færdiggøre følgende bilag:  

• Bilag 2 - Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse 

• Bilag 3 - Tilbudsgivers tids- og aktivitetsplan 

• Bilag 4 - Tilbudsgivers bemanding (se skabelon) 

• Bilag 6 - Pris (se skabelon)  

 

Der er vedlagt skabeloner til Bilag 4 og 6 som indeholder en vejledende tekst, der forklarer, 

hvordan bilaget udfyldes eller færdiggøres.  

 

Ad C) ESPD 

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud ESPD som et foreløbigt bevis for:  

 

1) at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbekendtgørelsens 

punkt VI.3, og 

2) at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig ka-

pacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.     

 

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt 

ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på 

andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne base-

rer sig på. Se ordregivers vejledning til ESPD. 

 

5. VURDERING AF TILBUD 

Vurderingen af tilbuddene foretages som beskrevet i Bilag A. 

 



 

 

 

  

6. UDBUDDETS AFSLUTNING  

Før tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kon-

trakten, have fremlagt dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbuds-

lovens § 159, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens punkt III.1 og VI.3.  

 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud, der er det tilbud med bedste forhold mellem pris 

og kvalitet, jf. Bilag A, og har indhentet ovenstående dokumentation, træffer ordregiver 

beslutning om tildeling af kontrakten. 

 

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

se udbuddet.   

 

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

indtil ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen.  

 

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrakten er 

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

 

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


