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Bilagsliste 

 

• Udbudsbilag 1: Generelle oplysninger 

• Udbudsbilag 2: Oplysning om personlig, økonomisk, finansiel og tek-

nisk kapacitet 

• Udbudsbilag 3: Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til 

det offentlige m.v. 

• Udbudsbilag 4: Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27 

 

• Udkast til kontrakt 

• Kontraktbilag 1: Tilbudsliste(r) – tender list 

• Kontraktbilag 2: Løsningsbeskrivelse – technical specifications 

• Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til 

udbudsmaterialet 
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1 Indledning 

Udbuddet omfatter rådgiverydelser i forbindelse med gennemførsel af demon-

strationsforsøg ved Høfde 42 med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse. 

Forsøgene en er del af projektet NorthPestClean, som finansieres af EU kommis-

sionen (under LIFE programmet), Miljøstyrelsen og Region Midtjylland.  

 

Demonstrationsforsøgene har det overordnede formål at dokumentere effektivi-

teten af metoden in situ basisk hydrolyse. Forsøgene skal udføres i en række 

testceller ved Høfde 42 og omfatter afprøvning og sammenligning af såkaldte 

”enhancement” teknologier til at fremme effektiviteten af metoden. North-

PestClean projektet forløber over 3 år og 4 måneder med opstart i september 

2010. Forsøgene forventes gennemført i tre cyklusser med opstart af 1. cyklus 

omkring maj 2011. Tredje cyklus og endelig afrapportering forventes afsluttet 

ultimo 2013. 

 

Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 2. Nærmere beskrivelse af hele 

NorthPestClean projektet kan findes på hjemmesiden www.northpestclean.dk.   

 

2 Udbuddet 

Udbuddet omfatter ydelserne beskrevet i kontraktbilag 2. Forløbet, krav til tilbud 

og tildelingskriterier mv. er beskrevet nedenfor. 

2.1 Udbudstype 

Opgaven udbydes som offentligt udbud i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF 

af 31. marts 2004. 

2.2 Grundlag for ydelserne 

Følgende danner grundlag for udbuddet: 

 

De til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler 

som finder anvendelse for nærværende udbud. 
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Udbudsmaterialet består af: 

1. Udbudsbekendtgørelsen  

 

2. Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: 

2.1. Udbudsbilag 1  Generelle oplysninger 

2.2. Udbudsbilag 2  Oplysning om personlig, økonomisk, finansiel og 

teknisk kapacitet 

2.3. Udbudsbilag 3 Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden 

gæld til det offentlige m.v. 

2.4. Udbudsbilag 4 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets ar-

tikel 27 

 

3. Udkast til kontrakt med følgende bilag: 

3.1. Kontraktbilag 1  Tilbudsliste(r) – tender list 

3.2. Kontraktbilag 2   Løsningsbeskrivelse – technical specifications 

3.3. Kontraktbilag 3  Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar 

til udbudsmaterialet 

 

Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde udbudsmate-

riale i henhold til ovennævnte oversigt. 

 

I udbudsmaterialet indgår eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar, jf. 

Kontraktbilag 3, som løbende bliver offentliggjort på www.northpestclean.dk i 

overensstemmelse med den angivne tidsplan, jf. afsnit 2.6. 

 

Det er ikke tilladt for tilbudsgiver at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale.  

 

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes 

på www.northpestclean.dk, og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet 

offentliggjort på ordregivers hjemmeside forrang. 

2.3 Udbyder  

Region Midtjylland 

Jord & Råstoffer 

Lægårdvej 12R 

7500 Holstebro 
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2.3.1 Udbyders kontaktperson 

I udbudsfasen er Region Midtjyllands kontaktperson: Morten Bondgaard, Læ-

gårdvej 12R, 7500 Holstebro, e-mail: morten.bondgaard@ru.rm.dk. 

 

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå skriftligt via e-mail til 

ovennævnte kontaktperson. 

2.4 Opgavens rammer 

2.4.1 Økonomisk ramme 

Den økonomiske ramme for gennemførelsen af demonstrationsforsøgene er på 

ca. 2.500.000 danske kroner eksklusiv moms. 

2.4.2 Tidslig ramme 

NorthPestClean projektet har en tidslig ramme på 3 år og 4 måneder fra 1. sep-

tember 2010. De udbudte forsøg skal udføres og afrapporteres indenfor perio-

den marts 2011 - december 2013. Præliminær tidsplanen for projektet fremgår 

af kontraktbilag 2, afsnit 10. 

2.5 Kriterier for tildeling af den udbudte kontrakt 

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på bag-

grund af følgende underkriterier: 

Kriterier Vægtning 

Pris, jf. tilbudsliste kontraktbilag 1 (ark 1) 25% 

Pris, sum af supplerende ydelser, jf. kontraktbilag 1 (ark 2) 5% 

Kvalitet i løsning af opgaven iht. kontraktbilag 2 45% 

Nøglepersoners kvalifikationer  25% 

 

De priser der vurderes i underkriterierne er de totale summer, som fremkommer 

ved udfyldelse af hhv. kontraktbilag 1, ark 1 og ark 2. 

 

Kvaliteten i løsningen af opgaven vil blive vurderet ud fra tilbudsgivers beskri-

velse af hvordan opgaven forstås og forventes løst. Der vil blive lagt vægt på, at 

tilbudsgiver fremviser forståelse for selve opgaven, dets formål og de rammer, 

som opgaven skal løses indenfor samt at tilbudsgiver kommer med konkrete bud 

på håndtering af de væsentlige udfordringer.  
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Region Midtjylland har særlig fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Kvaliteten af 

opgaveløsningen vil derfor også blive vurderet ud fra hvor godt et løsningsfor-

slag vurderes at være i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. Alternative forslag 

skal fremgå som et selvstændigt afsnit i tilbudsgivers beskrivelse af opgaveløs-

ningen, jf. afsnit 3.2.3 for nærmere beskrivelse. Alternative forslag indgår som 

en del af evalueringen af kvaliteten i opgaveløsningen.  

 

Nøglepersoners kvalifikationer vurderes ud fra de indsendte CV’er (max. 15 

stk.). Projektorganisationen skal have en bemanding, der giver en høj grad af 

sikkerhed for at opgaven kan løses indenfor de givne rammer, jf. afsnit 2.4. Det 

skal fremgå tydeligt hvilke personer tilbudsgiver vil stille til rådighed i kontrakt-

perioden jf. kontraktbilag 2, afsnit 1.  

2.6 Tidsplan 

09.11.2010 Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgø-

relse til offentliggørelse i EU-Tidende samt offentlig-

gørelse på www.udbud.rm.dk, 

www.northpestclean.dk og www.regionsudbud.dk 

01.12.2010 Informationsmøde/præsentation af udbuddet, jf. 

afsnit 5 

17.01.2011 kl. 15.00 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet 

25.01.2011 Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af 

yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på 

www.northpestclean.dk  

31.01.2011 kl. 15.00 Frist for modtagelse af tilbud 

Uge 5 og 6, 2011 Gennemgang af tilbud 

Uge 7, 2011 Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt 

henholdsvis afslag med summarisk begrundelse til 

tilbudsgivere (start på standstill-perioden) 

Uge 9-10, 2011 Forventet kontraktindgåelse 

15.03.2011 Forventet kontraktstart 

31.07.2011 Vedståelsesfrist 
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31.12.2013 Forventet kontraktudløb 

3 Tilbuddets indhold 

Tilbudsgiver skal fremsende nedenstående materiale angivet i punkt 3.1.1-3.2.3.  

3.1 Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) 

Ved sammenslutninger af virksomheder (flere virksomheder byder sammen) 

skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt 

flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig virksom-

hed/leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende 

hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. 

 

Tilbudsgiver, som ikke afgiver nedenstående oplysninger, vil ikke komme i be-

tragtning. 

3.1.1 Generelle oplysninger 

• Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr., telefon, e-mail, angivelse af kon-

taktperson samt øvrige relevante kontaktoplysninger.  Oplysningerne 

kan vedlægges som Udbudsbilag 1 i udfyldt og underskrevet stand. 

3.1.2 Personlige og juridiske forhold 

• Oplysninger om tilbudsgivers selskabsform og ejerskab (generel virk-

somhedsbeskrivelse). Oplysningerne kan vedlægges som Udbudsbilag 2 

i udfyldt stand. 

 

• Underskrevet tro- og love erklæring om at tilbudsgiver samt dennes un-

derleverandører ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om 

opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen kan 

vedlægges som Udbudsbilag 3 i udfyldt og underskrevet stand. 

 

• Underskrevet erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbej-

delsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i hen-

hold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejds-

forhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres jf. Art. 27. Er-

klæringen kan vedlægges som Udbudsbilag 4 i udfyldt og underskrevet 

stand. 
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Tilbudsgiver er forpligtiget til at indhente de for opgaven relevante oplysninger 

om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter1, miljø2 

samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold3. 

 

Ordregiver forbeholder sig ret til inden kontraktindgåelse at forlange serviceat-

test fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 6 mdr. gammel, eller anden fuld-

gyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet 

af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f. 

3.1.3 Økonomiske forhold 

Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynlig-

gøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har økonomisk og finansiel kapacitet til 

at udføre opgaven: 

 

• Seneste afsluttede årsregnskab herunder nøgletal for omsætningen in-

denfor området samt en erklæring om samlet omsætning og omsætning 

indenfor området for de seneste tre afsluttede regnskabsår. 

 

• Dokumentation for tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. 

 

Oplysningerne kan vedlægges som Udbudsbilag 2 i udfyldt stand. 

3.1.4 Teknisk og faglig kapacitet 

Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre at tilbudsgi-

ver har den tekniske og faglige kapacitet til at løfte opgaven: 

 

• Tilbudsgivers referencer på in situ oprensning af jordforurening udført 

indenfor de sidste 5 år med angivelse af størrelsesorden, udførelsessted, 

klient, udførelsestidspunkt og kontaktperson. 

 

Oplysningerne kan vedlægges som Udbudsbilag 2 i udfyldt stand. 

 

                                               
1 Skats hjemmeside: www.skat.dk    
2 Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk 
3 Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk    
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3.2 Oplysninger til brug for tilbudsevalueringen 

3.2.1 Tilbudsliste  

• Udfyldt tilbudsliste, jf. kontraktbilag 1 (Tender list). Alle priser skal anfø-

res i danske kroner eksklusiv moms. 

 

Ordregiver gør opmærksom på at kontraktbilag 1 er beregnet til udfyldelse og at 

skabelonen ikke bør redigeres. Dette gælder ikke tilbudslisten for alternative 

forslag (alternative proposals, kontraktbilag 1, ark 3). Såfremt tilbudsgiver an-

vender skabelonen (kontraktbilag 1) er tilbudsgiver ansvarlig for at regneregler-

ne i skabelonen er korrekte. Ved uoverensstemmelse er den totale sum gælden-

de. Det er den totale sum som vil blive evalueret, jf. afsnit 2.5. 

3.2.2 Beskrivelse af opgaveløsningen 

• Tilbudsgivers beskrivelse af hvordan opgaven forstås og forventes løst. 

Der skal tages udgangspunkt i kontraktbilag 2.  

 

• Såfremt tilbudsgiver har et alternative forslag til opgaveløsning, skal det 

fremgå særskilt af tilbudsgivers beskrivelse af opgaveløsning, jf. afsnit 

3.2.3. 

 

Ordregiver gør opmærksom på at selvom tilbudsgiver har alternative forslag skal 

tilbudsgivers beskrivelse af opgaveløsningen indeholde en fuldstændig beskrivel-

se af opgaven som angivet i kontraktbilag 2. 

3.2.3 Alternative forslag 

Der er forskellige muligheder for at give alternative forslag. Tilbudsgiver kan 

komme med alternative forslag til: 

 

• måder hvorpå den initielle karakterisering af forsøgcellerne kan foreta-

ges.  

• ”enhancement” metoder til at fremme effektiviteten af in situ basisk hy-

drolyse.  

• måder hvorpå effektiviteten af in situ basisk hydrolyse kan dokumente-

res i testcellerne. 

 

Alternative forslag skal beskrives i et særskilt afsnit i opgaveløsningen og det 

skal beskrives hvilke dele af den nuværende forsøgsbeskrivelse (kontraktbilag 2) 
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de evt. vil kunne erstatte. Forslagene skal prissættes og vil indgå i vurderingen 

som en del af kvaliteten i løsningen af opgaven. Der henvises til kontaktbilag 2 

afsnit 9. 

3.3 Mærkning af tilbud 

• Tilbuddet skal fremsendes på e-mail, jf. afsnit 7. I e-mailens emnefelt 

bør det angives hvor mange e-mails der fremsendes fx 1/3, 2/3 og 3/3. 

3.4 Sprogkrav 

Tilbuddet skal udfærdiges på enten dansk eller engelsk, juridiske dokumenter 

som fx tro- og love erklæringer skal være på dansk. Vær opmærksom på at dele 

af afrapporteringerne skal udfærdiges på engelsk, jf. Kontraktbilag 2, afsnit 8. 

 

4 Forbehold 

Der kan ikke tages forbehold for kontraktens bestemmelser. Ordregiver betrag-

ter således kontraktens bestemmelser som grundlæggende elementer i udbud-

det. Det udelukker ikke at også andre elementer i udbuddet er grundlæggende 

elementer. 

 

Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens 

almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og 

leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et 

forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at or-

dregiver er forpligtiget til at kassere det pågældende tilbud. 

 

Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne. Tilbuds-

givers opmærksomhed henledes således særligt på, at ordregiver kan være for-

pligtet til at udelukke tilbud med forbehold, og at ordregiver er forpligtet til at 

afvise tilbud med forbehold overfor udbuddets grundlæggende elementer, her-

under kontrakten eller mindstekrav.  

 

Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissæt-

te et forbehold, vil prissætningen indgå i evaluering af pris. 
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5 Udbudspræsentation 

Der vil blive afholdt en udbudspræsentation den 1. december 2010 kl. 13.00, 

lokale B1, Skotteborg 26, Viborg. Det understreges, at der ikke vil være mulig-

hed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, da spørgsmål skal fremsendes 

skriftligt jf. afsnit 6. 

 

6 Spørgsmål til ordregiver 

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt til-

budsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet 

i øvrigt. 

 

Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i ud-

budsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom 

herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, 

såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. 

 

Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for udførelsen af opgaven. 

Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille 

spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil. 

 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det 

sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.  

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stiles skriftlig pr. e-mail til Region Midtjyl-

land, Jord & Råstoffer, Morten Bondgaard på morten.bondgaard@ru.rm.dk. 

 

Spørgsmål, der er ordregiver i hænde inden fristen angivet i tidsplanen, jf. 2.6, 

vil under alle omstændigheder blive besvaret.  

 

Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, med-

mindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele 

svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages 

senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. 

 

Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse, løbende blive offentliggjort i 

anonymiseret form på www.northpestclean.dk i overensstemmelse med tidspla-
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nen, jf. afsnit 2.6. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmate-

rialet. 

 

Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende udbud 

på www.northpestclean.dk.  

 

7 Aflevering af tilbud 

Tilbuddet er bindende fra afgivelsen og skal vedstås i 6 måneder fra tilbudsda-

gen. 

 

Tilbuddet skal fremsendes elektronisk til Morten Bondgaard, Region Midtjylland 

på e-mail: morten.bondgaard@ru.rm.dk senest den 31. januar 2011, kl. 15:00. 

Vær opmærksom på, at e-mailens kapacitet er på max. 20 MB pr. e-mail.  

 

Der kvitteres for modtagelse pr. e-mail til afsender. 

 

Tilbudsgiver har ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. 

 

Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. 

 

8 Meddelelse om resultat 

Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst 

muligt og samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver ordregiver har til hen-

sigt at indgå kontrakt med, jf. Lov nr. 492 af 12/05/2010 om håndhævelse af 

udbudsreglerne m.v. 

 

Meddelelsen sendes pr. e-mail til den af tilbudsgiver i Udbudsbilag 1 angivne e-

mailadresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. 

 

Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver efter udløbet 

af standstill-perioden. 

 

Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er det 

vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. 

Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er under-
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skrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke anser ud-

budsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt. 

 

9 Aflysning 

Indtil udbuddet er afsluttet ved indgåelse af kontrakt med den valgte tilbudsgi-

ver vil udbuddet kunne aflyses, såfremt Region Midtjylland har en saglig grund. 

  


