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1 Udbyder 
 
Ordregiver er: 
Gentofte Kommune 
Bernsdorffsvej 159 
2920 Charlottenlund 
 
Opgaven vedrører ydelser leveret i forbindelse med genbrugsstationen på Ørnegårdsvej 17, 
Gentofte. 
 
Udbudsprocessen varetages af Sweco Danmark A/S. 
 

 

2 Den udbudte ydelse 
 
Opgaven omfatter levering af e-skilte til genbrugsstationen på Ørnegårdsvej 17, Gentofte. 
 
Ydelsen er nærmere beskrevet i kontraktformularen og kravspecifikationen. 
 
 
3 Tilbudsgrundlag 
 
Tilbudsgrundlaget består af følgende: 
 

• Nærværende udbudsbetingelser 

• Kontraktvilkår 

• Gentofte Kommunes standard indkøbs- og leveringsbetingelser 

• Kravspecifikation 

• Tilbudsliste 
 
Aftalen indgås på basis af de nævnte kontraktvilkår og tilbudsgivers tilbud, herunder den 
udfyldte tilbudsliste. 
 
 
4 Procedure 

Udbuddet foretages som udbud i henhold til Udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15. december 2015) 
afsnit IV.  

I udgangspunktet anvendes et offentligt udbud. Ordregiver kan tildele kontrakten umiddelbart på 
baggrund af de modtagne tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at forhandle nærmere 
om tilbuddenes indhold med op til 3 tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, hvis dette skønnes fordelagtigt. 

 
Tilbud tages kun i betragtning hvis tilbudsgiver fremlægger referencer fra mindst to tilfredsstillende 
gennemførte leveringer af sammenlignelige systemer og ydelser som nærværende. 
 
Desuden skal der afleveres en tro og love erklæring om at tilbudsgiver ikke har forfalden ubetalt 
gæld til det offentlige. 

 
 



Gentofte Kommune Udbud e-skilte til genbrugsstation 

 P:\WE\60.0021.01_Gentofte_GBS_e-skilte\04_Output\Udbudsbetingelser 181012.doc Side 3 af 4 

 
 
 
5.1 Spørgsmål til udbudsmaterialet 
 
Eventuel tvivl eller usikkerhed om forståelsen af udbudsmaterialet eller proceduren skal afklares 
forud for tilbudsgivningen. 
 
Spørgsmål modtaget inden 24. oktober 2018 vil blive besvaret senest 3 dage før udløb af 
tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget senere vil blive besvaret i det omfang dette praktisk kan 
lade sig gøre.  
 
Spørgsmål stilles pr. e-mail til bent.raben@sweco.dk 
Svarene herpå gøres tilgængelig sammesteds som udbudsmaterialet via www.udbud.dk 
 
 
5.2 Udformning og aflevering af tilbud 
 
Tilbudet afgives i form af  

1) referencer fra mindst to tilfredsstillende gennemførte leveringer af sammenlignelige 
systemer og ydelser som nærværende. Referencerne skal minimum indeholde en kort 
beskrivelse af leverancen, leveringstidspunktet, kontraktværdien (det betalte beløb), 
kundens navn, kontaktperson og telefonnummer 

2) underskrevet tro og love-erklæring 
3) en beskrivelse af det leverede system, specielt med hensyn til brugerfladen og de 

muligheder dette giver brugerne i det daglige arbejde, samt hvordan support og 
servicering vil foregå, herunder eventuelt kortere garanterede reaktionstider, ud over 
kravspecifikationens mindstekrav. Desuden redegøres for reservedelspakkens omfang 
og cirka værdi som andel af den samlede leverances værdi. 

4) en udfyldt tilbudsliste. Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes. Priserne skal indeholde 
alle de i udbudsmaterialet inkl. bilag nævnte ydelser. 

 
 
Hele tilbuddet afleveres eller sendes til: 
 
Sweco Danmark A/S 
Ørestads Boulevard 41 
2300 København S 
Att.: Bent Raben 
 
eller sendes pr. e-mail til bent.raben@sweco.dk  
 
Uanset fremsendelsesform er det tilbudsgivers egent ansvar at tilbuddet når frem i rette tid. 
  
Tilbuddet skal være os i hænde senest den 
  
 30. oktober 2018 kl. 12:00  
 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene. 
De bydende skal vedstå deres tilbud i 40 kalenderdage.  
 

mailto:bent.raben@sweco.dk
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5.3 Vurdering af tilbud 
 
Tildelingen foregår efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende 
underkriterier: 
Pris   70 % 
Brugervenlighed og fleksibilitet 15 % 
Kvalitet og service  15 % 
 
Pris evalueres ud fra den samlede sum i tilbudslistens sumfelt. De øvrige parametre vurderes 
ud fra de beskrivelser, som tilbudsgiver vedlægger tilbuddet. 
 
 
5.4 Forhandling 

 
Efter den indledende evaluering kan ordregiver vælge at tildele kontrakten eller indkaldes de op 
til 3 tilbudsgivere, der har afleveret de økonomisk mest fordelagtige tilbud, til en forhandling 
med udgangspunkt i deres tilbud. 
 
Den nærmere procedure for en sådan forhandling vil i givet fald blive meddelt de pågældende 
tilbudsgivere i forbindelse med invitation til at deltage i forhandlingen. Tilbudsgivere, hvis tilbud 
ikke vil blive genstand for forhandling, vil i givet fald få besked herom samtidig. 
 
 
 
5.5 Meddelelse om resultatet 
 
Når der er truffet beslutning vedrørende tildeling af kontrakten, vil alle tilbudsgivere hurtigst 
muligt og samtidig blive orienteret skriftligt om den trufne beslutning. 
 
 
 
 

 

 


