
 
 
 
 
 

Udbudsbetingelser 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Udbudsbetingelser 
 

 

Vedligeholdelse af hegn - Vesteramager | 13.03.17 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Udbudsbetingelser 

 

2 

Indholdsfortegnelse: 
 

1. INDLEDNING ......................................................................................................................................................... 3 

2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED .............................................................................................................. 3 

3. BESKRIVELSE AF OPGAVEN ........................................................................................................................... 3 

4. UDBUDSBETINGELSER ...................................................................................................................................... 4 

4.1 UDBUDSPROCEDURE ............................................................................................................................................. 4 
4.2 OPLYSNINGER, SOM SKAL AFGIVES SAMMEN MED TILBUDDET .............................................................................. 4 
4.3 YDERLIGERE OPLYSNINGER, DER SKAL FREMSENDES INDEN KONTRAKTINDGÅELSE ............................................. 4 
4.4 TILBUDSVURDERING ............................................................................................................................................. 5 

5. TILBUDSBETINGELSER ..................................................................................................................................... 5 

5.1 TILBUDSFRIST ....................................................................................................................................................... 5 
5.2 MINIMUMSKRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD, UDFORMNING M.V. ........................................................................... 5 
5.3 TILBUDSGRUNDLAG .............................................................................................................................................. 6 
5.4 AFTALEGRUNDLAG ............................................................................................................................................... 6 
5.5 ANNULLATION ...................................................................................................................................................... 6 
5.6 OMKOSTNINGER VED DELTAGELSE ....................................................................................................................... 6 
5.7 ALTERNATIVE TILBUD ........................................................................................................................................... 7 
5.8 FORBEHOLD .......................................................................................................................................................... 7 
5.9 VEDSTÅELSESFRIST ............................................................................................................................................... 7 
5.10 FORHANDLINGER .............................................................................................................................................. 7 

6. SPØRGSMÅL OG RETTELSER ......................................................................................................................... 7 

7. BESIGTIGELSE ..................................................................................................................................................... 8 

8. TAVSHEDSPLIGT, FORTROLIGHED OG AKTINDSIGT ............................................................................ 8 

9. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN ................................................................................................... 8 

10. BILAGSFORTEGNELSE ...................................................................................................................................... 8 

 



 
 
 
 
 

Udbudsbetingelser 

 

3 

1. INDLEDNING 

1.1 Nærværende udbud omfatter en bygge- og anlægsopgave om  

 

Vedligeholdelse af hegn Vestamager 

Granatvej 3 – 15, 2100 København Ø. 

 

Detaljerede krav til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen og eventuelt 

tilhørende bilag.  

1.2 Kontraktperiode 

Kontrakt periode begynder 13. marts 2017 og løber til 01. marts 2020, hvor den ophører 

uden yderligere varsel. Kontrakten kan forlænges i yderligere 3 år, såfremt partnerne er 

enige herom. Anmodningen skal ske med mindst 3 måneders varsel. 

 

2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED 

Ordregiver er  

 

Naturstyrelsen Hovedstaden 

Dyrehaven 6 

2930 Klampenborg 

 

Tlf.   72 54 30 00 

CVR- nr.   33157274 

EAN-nr.   5798 000 860704 

 

Ordregivers kontaktperson Sven Norup 

E-mail   snj@nst.dk 

Telefon   +45 23730250 

 
Beskrivelse af opgaven 

 

Opgaven omfatter reparation og vedligehold af ca. 78,4 km hegn til dyr på Vestamager. 

Således også sikring af funktionen af samtlige strømgivere til hegnet. 

 

Tilbudsgiver skal ved afgivelsen af sit tilbud bl.a. være opmærksom på følgende 

bestemmelser i entreprisekontrakten: 

 NST´s arbejdsklausul, som stiller særlige krav til løn- og arbejdsforhold for de 

medarbejdere, der skal udføre entreprisen. 

 Krav til levering af certificeret træ. 
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3. UDBUDSBETINGELSER 

3.1 Udbudsprocedure 

Udbudsforretningen gennemføres som tilbudsindhentning. 

 

Der laves et åbent udbud. Udbuddet ligges ud på naturstyrelsens hjemmeside under 

annonceringer.  

3.2 Oplysninger, som skal afgives sammen med tilbuddet 

Tilbud og øvrig besvarelse af udbudsbetingelserne skal ske på de bilag, der fremgår af 

dokumentet ”Tilbudsliste”. Såfremt der skal afgives svar herudover, gives disse i særskilt 

følgeskrivelse. Manglende oplysninger vil kunne medføre, at tilbuddet må afvises som 

ukonditionsmæssigt. 

 

Dokumentet ”Tilbudsliste m.v.” skal udfyldes og afleveres. Dokumentet omfatter 

 Udfyldt tilbudsliste. 

 Udfyldt og underskrevet ”Tro og Love-erklæring om gæld til det offentlige”. 

Oplysningerne afgives under strafansvar. 

3.3 Yderligere oplysninger, der skal fremsendes inden kontraktindgåelse 

Nedenstående oplysninger skal afgives af den vindende tilbudsgiver (men ikke af andre), før 

der kan underskrives kontrakt. Disse oplysninger skal derfor ikke vedlægges tilbuddet. 

Oplysningerne vil blive efterspurgt samtidig med meddelelsen om, hvem der har vundet 

udbuddet. Tilbudsgiveren skal kunne levere dokumentationen med en kort tidsfrist, som kan 

være få dage. 

 Kopi af en for aftalen relevant erhvervsansvarsforsikring med dækning af person- og 

tingskade og de dækningssummer, der fremgår af Udkast til Entreprisekontrakt, afsnit 

9. 

 Udfyldt entrepriseindehavererklæring (jf. udkast til Entreprisekontrakt, afsnit 14). I 

entrepriseindehavererklæringen erklærer tilbudsgiver at ville overholde 

Naturstyrelsens arbejdsklausul, som skal sikre lønmodtagere tilsvarende løn- og 

arbejdsforhold. Hvis tilbudsgiveren har tiltrådt offentlig overenskomst, skal der 

endvidere fremlægges dokumentation herfor. Erklæringen er vedlagt kontraktudkastet. 

 Evt. udfyldt arbejdstagererklæring. (jf. udkast til Entreprisekontrakt, afsnit 14). Hvis 

tilbudsgiver og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt eller indgået dansk 

overenskomst, skal der for hver arbejdstager, der er beskæftiget med opgaven, særskilt 

udfyldes en arbejdstagererklæring. Arbejdstagererklæringerne kan afleveres efter 

kontraktens indgåelse, men altid mindst 5 hverdage før opgavens påbegyndelse. 

Erklæringen er vedlagt kontraktudkastet. 

 Den vindende tilbudsgiver skal levere dokumentation for, at denne kan levere 

certificeret træ (jf. Udkast til Entreprisekontrakt, afsnit 17). 
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3.4 Tilbudsvurdering 

4.4.1 Åbning 

De tilbud, der er modtaget rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen.  

 

4.4.2 Tildeling 

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der efter at være fundet egnet til at varetage opgaven 

har afgivet den laveste pris. I egnethedsbedømmelsen indgår bl.a. oplysningerne afgivet i tro 

og loverklæringen om gæld til det offentlige. 

 

Ved beregningen af laveste pris kan der ud over de opgaver, der skal afgives fast pris på, 

indgå en timepris til regningsarbejder samt en pris for vinterforanstaltninger. Dette vil i 

givet fald fremgå af tilbudslisten. Der gøres opmærksom på, at der kun udbetales honorar 

for regningsarbejde, såfremt ordregiver under opgavens udførelse specifikt har rekvireret 

regningsarbejde som følge af eventuelle ekstraopgaver, og for vinterforanstaltninger, 

såfremt der er indgået aftale om at iværksætte vinterforanstaltninger. 

 

4.4.3 Orientering af tilbudsgivere 

Når det vindende tilbud er identificeret, sendes der hurtigst muligt en summarisk 

begrundelse for valget til alle tilbudsgivere. 

4. TILBUDSBETINGELSER 

4.1 Tilbudsfrist 

Tilbud modtages på mail eller i lukket kuvert til Naturstyrelsens adresse, jf. afsnit 2. 

 

Tilbudsfristen er mandag d.06.03.17 kl 12.00.  

Tilbud modtaget efter denne frist vil ikke blive taget i betragtning. 

  

Mail eller tilbudskuvert skal tydeligt mærkes ”Tilbud Hegnsudbud Amager” og ”Må ikke 

åbnes i postmodtagelsen”. 

4.2 Minimumskrav til tilbuddets indhold, udformning m.v. 

Tilbuddet afgives på baggrund af nærværende udbudsbetingelser og herunder 

tilbudsgrundlaget som anført i afsnit 5.3. 

 

Den vedlagte tilbudsliste skal anvendes ved afgivelse af tilbud med prisangivelse i danske 

kroner inklusiv afgifter og gebyrer, men eksklusiv moms. Andre former for tilbud vil blive 

afvist.  

 

Tilbudslistens poster udfyldes med tal. Er poster imidlertid besvaret med andet end tal eller 

slet ikke udfyldt (dvs. posten er blank), anses posten for indeholdt i tilbuddet til 0 kr. Ved 
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sammentællingsfejl i tilbudslisten er den samlede tilbudssum bindende, og tilbudsgiver skal 

i givet fald tilrette alle delpriser med deres procentvise indbyrdes sammenhæng til den 

samlede tilbudssum.  

 

Afgivelse af tilbud er samtidig en bekræftelse fra tilbudsgiver på, at denne ved selvsyn har 

gjort sig bekendt med forholdene på arealet og dettes omgivelser.  

 

Tilbud og al korrespondance i relation til tilbuddet, som udveksles mellem tilbudsgiver og 

ordregiver, skal være affattet på dansk. 

4.3 Tilbudsgrundlag 

Tilbuddet afgives på baggrund af det komplette udbudsmateriale, som består af følgende: 

1) Nærværende udbudsbetingelser. 

2) Entreprisekontrakt med AB 92 t/f. 

3) Kravspecifikation med tilhørende bilag. 

4) Kort. 

5) Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar, hvis sådanne dokumenter 

udsendes inden tilbudsfristen. 

6) Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 

7) Tilbudsliste 

4.4 Aftalegrundlag 

Kontrakten indgås på baggrund af  

 Dokumenterne nævnt i afsnit 4.3 og 5.3. 

 Tilbudsgivers tilbud. 

 

Tilbudsgivers standardvilkår eller henvisning til branchespecifikke standardvilkår vil ikke 

være en del af aftalegrundlaget. 

4.5 Annullation 

Ordregiver forbeholder sig, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af 

kontrakt, ret til at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en ikke usaglig begrundelse 

herfor. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende 

årsagen til annullationen. Gyldig annullationsårsag kan bl.a. være, at der ikke opnås de 

nødvendige myndighedstilladelser eller manglende bevillingsmæssig dækning.  

4.6 Omkostninger ved deltagelse 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og 

omkostninger eller tab, som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i 

udbudsforretningen, er ordregiver uvedkommende. 



 
 
 
 
 

Udbudsbetingelser 

 

7 

4.7 Alternative tilbud 

Det er ikke tilladt at afgive alternative tilbud. 

4.8 Forbehold 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende 

bestemmelser i udbudsbetingelserne.  

 

Tilbudsgiver opfordres derfor til ikke vedlægge egne salgs- og leveringsbetingelser eller 

branchespecifikke standardforbehold, da det alene er de betingelser, der fremgår af 

udbudsmaterialet, der vil være gældende. 

 

Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i udbuds- og 

kontraktbetingelserne, vil i det omfang, det på objektivt grundlag er muligt, kunne 

kapitaliseres og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud, men ordregiver kan 

vælge at afvise sådanne tilbud. Vedrører forbeholdene grundlæggende elementer, kan 

ordregiver vælge at afvise tilbuddet eller at kontakte tilbudsgiver med henblik på at få 

tilbudsgiver til at frafalde forbeholdene. 

4.9 Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage regnet fra datoen for seneste tilbudsfrist. 

 

Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet, og 

tilbudsgiver vil således være bundet af sit tilbud indtil ordregiver har indgået kontrakt, dog 

ikke længere end vedståelsesfristen. 

4.10 Forhandlinger 

Som udgangspunkt vil der ikke blive indledt forhandlinger, og afgivne bud skal derfor være 

præcise og fyldestgørende i enhver henseende. Ordregiver forbeholder sig dog muligheden 

for at forhandle. 

5. SPØRGSMÅL OG RETTELSER 

Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i 

øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 8 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. 

Spørgsmål, der stilles senere, kan ikke forventes besvaret. 

 

Spørgsmålene rettes skriftligt på mail til kontaktpersonen angivet i afsnit 2. 

 

Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil blive tilsendt alle indbudte 

virksomheder på mail hurtigst muligt efter fristen for at stille spørgsmål er udløbet. 
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Det er tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er modtaget, 

idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende spørgsmål, svar og 

rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver. 

 

Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige 

udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud. 

6. BESIGTIGELSE 

Der afholdes besigtigelse, d. 27.02.17. Vi møde på  

Kongelundsdal, Kalvebodvej 166, 2791 kl. 10.  

 

Der afholdes besigtigelse den 27.02.17 på entreprisens adresse jf. afsnit 1. 

Tilmelding skal ske senest dagen før til kontaktpersonen angivet i afsnit 2. 

7. TAVSHEDSPLIGT, FORTROLIGHED OG AKTINDSIGT 

Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, 

der måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning. 

8. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN 

 

14.02.17 Udsendelse af udbudsmateriale 

27.02.17 Besigtigelse 

02.03.17 Frist for at stille skriftlige spørgsmål 

06.03.17 kl. 12.00 Sidste frist for afgivelse af tilbud 

Uge 10 2017 Forventet ordretildeling 

Uge 10 2017 Forventet kontraktindgåelse 

Uge 11 Kontraktens ikrafttræden 

9. BILAGSFORTEGNELSE 

Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsbetingelser samt følgende bilag: 

 

Bilag 1: Kontraktudkast med AB 92 med tilføjelser og fravigelser. 

Bilag 2: Kravspecifikation. 

Bilag 3: Tilbudsliste. 

Bilag 4: Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige. 
 


