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1 UDBUDSBETINGELSER 

 

1.1 Indledning 
 
Nærværende udbud vedrører drift af ambulancetjeneste i Region Midtjylland. 
 
Udbuddet gennemføres som begrænset udbud af en tjenesteydelseskontrakt i hen-
hold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskon-
trakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskon-
trakter (Udbudsdirektivet). 
 
Hele udbudsmaterialet er fremsendt pr. e-mail og fremsendes ikke pr. post. 

 
 
1.2 Ordregiver 
 

Ordregiver af nærværende udbud er: 
 
Region Midtjylland 
Skottenborg 26 
DK-8800 Viborg 

 
CVR. 29190925 
 
Ved: 
Præhospitalet 
Olof Palmes Allé 34, 1. sal 
8200 Aarhus N 

  
 
1.3 Kontakt i forbindelse med udbuddet  
 

Region Midtjylland 
Præhospitalet 
Olof Palmes Allé 34, 1. sal 
 
Kontaktperson: Hans Christian Schifter Kirketerp 
Tlf.: (+45) 7841 4807 
E-mail: Hans.Kirketerp@ph.rm.dk  

 
Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: 
"Udbud af ambulancetjeneste til Region Midtjylland, Sagsnr. 2013/S 057-
093820" 
 
Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via Hans Christian Schifter 
Kirketerp. 
 
Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal 
foregå på dansk og være skriftlig. 
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1.4 Udbudsmateriale 
 

Udbudsmaterialet består af: 
 
1) Udkast til kontrakt om ambulancetjeneste med følgende bilag: 

 
Kontraktbilag 1 Kravspecifikation 
Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse  
Kontraktbilag 3 Vederlagsbilag inkl. vejledning 
Kontraktbilag 4 Oversigt over baser og beredskaber 
Kontraktbilag 5 Køretøjernes udseende 
Kontraktbilag 6 Information om regionens transportkuvøser 
Kontraktbilag 7 Vilkår for sikkerhedsstillelse og erklæring 
Kontraktbilag 8 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 
Kontraktbilag 9 Eventuelle øvrige kontraktrelevante bilag fra Leverandørens tilbud 
 

 
2) Udbudsbekendtgørelse - Annoncenummer 2013/S 057-093820 i EU-Tidende 

med tilhørende berigtigelser: 2013/S 078-130267, 2013/S 073-120788, 
2013/S 060-098450. 

 
 
Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har modtaget det fulde udbudsmate-
riale i henhold til ovennævnte oversigt. 
 
”Kontraktbilag 8”, spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, der ligeledes udgør en 
del af udbudsmaterialet, vil i anonymiseret form blive fremsendt skriftligt til samt-
lige tilbudsgivere i overensstemmelse med den angivne tidsplan (se pkt. 1.6). 
 
Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale.   
 

 
1.5 Fortrolighed 
 

Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstil-
sagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordre-
giver til at videregive oplysninger til tredjemand. 
 
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, 
herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Som udgangs-
punkt vil der dog ikke blive afgivet aktindsigt i tilbudsgivers tilbud, før udbudsfor-
retningen er afsluttet. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver desuden 
blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der 
måtte være undtaget fra aktindsigt.  
Tilbudsgiver opfordres dog til allerede i forbindelse med tilbudsgivningen at angive, 
om der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ønskes undtaget fra aktind-
sigt. 

 
Det skal understreges, at det i sidste ende er ordregivers beslutning, i hvilket om-
fang der skal gives aktindsigt. Ordregiver vil under alle omstændigheder være be-
rettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 
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1.6 Tidsplan  
 

19.3.2013 Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-
tidende og på www.udbud.rm.dk 

8.5.2013 kl. 12:00 Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation 

11.6.2013 Udsendelse af udbudsmateriale til alle prækvalificerede til-
budsgivere 

21.6.2013 Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet – 1. 
runde 

28.6 2013 Frist for besvarelse af spørgsmål – 1. runde 

29.6-4.8 2013 Sommerferie 

2.9.2013 
Kl. 12:00 

Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet – 2. 
runde 

11.9.2013 Seneste dato for besvarelse af spørgsmål til udbudsmateria-
let – 2. runde 

11.9.2013 Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere 
oplysninger inkl. spørgsmål og svar. Supplerende oplysnin-
ger eller spørgsmål og svar vil blive fremsendt pr. e-mail til 
de prækvalificerede. 

17.9.2013  
Kl. 12:00 

Frist for modtagelse af tilbud  

Oktober 2013 Gennemgang af tilbud 

November 2013 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag 

3.12.2013 Sagen behandles i Forretningsudvalget 

13.12.2013 Sagen behandles i Regionsrådet  

Medio december 
2013 

Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) hen-
holdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) 

Primo januar 2014 Forventet kontraktindgåelse 

1.12.2014 kl. 
00:00 

Start på driftsperiode 
 

1.4.2014 Vedståelsesfrist 

 
 
1.7 Spørgsmål 
 

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 udbuds-
materialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå. 
Ordregiver vil i så fald overveje, om det er relevant og muligt at ændre sådanne 
forhold inden for de udbudsretlige rammer. 
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Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for den udbudte ydelse. Til-
budsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille 
spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil. 
 
Ordregiver ser gerne, at spørgsmål angives i den vedlagte formular, ”Kontraktbilag 
8”.  
 
Spørgsmål sendes til Hans.Kirketerp@ph.rm.dk 

 
Der vil være adgang til at stille spørgsmål af to omgange. Første frist for at stille 
spørgsmål er den 21.6.2013. Disse spørgsmål vil blive besvaret senest den 
28.6.2013. 
 
Anden frist for at stille spørgsmål vil være den 2.9.2013. Disse spørgsmål vil blive 
besvaret senest den 11.9.2013.  
 
Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den 2.9.2013 kl. 12.00, vil under alle 
omstændigheder blive besvaret.  
 
Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre 
spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 
6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. For at sikre, at alle væsentlige spørgsmål 
bliver besvaret, opfordres de bydende derfor til at stille spørgsmål tidligst muligt 
og i særdeleshed til, at spørgsmål, hvis besvarelse enten kræver undersøgelser fra 
ordregivers side eller har væsentligt betydning for udarbejdelse af tilbud, stilles 
hurtigt.  
 
Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ik-
ke blive besvaret. 
 
Alle spørgsmål og svar vil i overensstemmelse med de ovenfor angivne datoer blive 
fremsendt i anonymiseret form til samtlige tilbudsgivere. Herefter indgår spørgsmål 
og svar som en del af udbudsmaterialet (”Kontraktbilag 8”). 
 

 
1.8 Afgivelse af tilbud og sprogkrav 
 

Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. 
 
Tilbud skal affattes på dansk. 

 
  
1.9 Aflevering af tilbud 
 

Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 

• 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag  

 
Endvidere afleveres tilbuddet i følgende yderligere eksemplarer: 

• 5 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bi-
lag jf. ovenfor. 1 af ”kopi”-eksemplarerne bør ikke være hæftet. 

• 1 USB-nøgle (evt. CD-rom) indeholdende det samlede tilbud.  
 
Tilbudsgiveren har ansvaret for, at indhold på USB-nøgle (CD-rom) er korrekt og 
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overensstemmende med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette ikke til-
fældet, vil det være papirversionen, der er gældende.  

• USB-nøglen (CD-rom) eller filerne herpå må ikke være skrivebeskyttet af hensyn 
til den videre bearbejdning heraf. 

 
Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det 
samlede tilbudsmateriale (1 original, 5 kopier samt USB-nøglen, CD-rom) mærkes 
tydeligt med følgende tekst:  

 
 

Tilbud vedrørende 
udbud af 
ambulancetjeneste til 
Region Midtjylland 
 
Sagsnr. 2013/S 057-

093820 
 
FORTROLIGT 
 
Må ikke poståbnes 

 
 

Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: 
 

Præhospitalet, Region Midtjylland 
Oluf Palmes Allé 34, 1. sal 
DK-8200 Aarhus N 
Att.: Hans Christian Kirketerp 

 
 

Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest  
den 17.9.2013 kl. 12.00.  
 
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering og af-
vist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. 
 
Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk. 
 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. 

 
 
1.10 Prisoplysning 
 

Leverandørens pristilbud, jf. ”Kontraktbilag 3”, ønskes opgivet som nettopriser i 
danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter. Priserne opgives i 
2014-prisniveau. 
  
 

1.11 Vedståelsesfrist 
 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 1.4.2014. 
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1.12 Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø 

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller 
regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på ar-
bejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: 

a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside:  
 www.skat.dk   
b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:  
 www.mst.dk   
c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets  
  hjemmeside: www.at.dk  
 
 
1.13 Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver 
 

Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og 
udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed. 
 
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til - og kan 
være forpligtet til - at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke nøje 
overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt 
for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter, at til-
buddet er indleveret. 
  
Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende ele-
menter i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt 
til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggen-
de element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i be-
tragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke 
at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke overtræder ligebe-
handlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning. Ordregiver kan dog ikke 
tage tilbud med afvigelser i betragtning, hvis afvigelsen ikke kan prissættes. 
 

 
1.14 Forbehold og alternative tilbud 
 

1.14.1 Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der 
ikke kan tages forbehold overfor mindstekrav. Mindstekrav er udtrykkeligt an-
ført som mindstekrav i kravspecifikationen. 

 
1.14.2 Forbehold (afvigelser) vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreg-

lerne, jf. pkt. 1.13 ovenfor. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således 
særligt på, at ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbe-
hold, herunder bl.a. tilbud med forbehold overfor udbuddets grundlæggende 
elementer eller mindstekrav.  

 
1.14.3 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 over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at 
ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud.  
  

1.14.4 Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte 
ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 
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1.15 Overordnet beskrivelse af den udbudte opgave  
 

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 1150 af 9. december 2011 ”Bekendtgørelse om planlægning af 
sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambu-
lancepersonale m.v.” og Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli med senere æn-
dringer), herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. 
Ydelsen omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (i det følgende 
kaldet beredskaber) med en defineret driftstid. Sikring af overenskomstmæssige 
pauser og arbejdsmiljømæssige forhold for ambulancepersonalet påhviler leveran-
døren. 

 
Opgaven omfatter således akutte og planlagte ambulancekørsler i Region Midtjyl-
land. En mindre del af kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Midtjyl-
land. Ambulancekørslerne omfatter præhospital indsats og ltransport af liggende 
patienter, der har behov for medicinsk observation og/eller behandling. 

 
Endvidere omfatter opgaven patienttransport på Tunø, Anholt og Endelave. Prisen 
vedrørende patienttransport på Anholt, Endelave og Tunø skal dog afgives som  
selvstændige optioner under de enkelte delaftaler Samsø, Randers/Djursland og 
Horsens, jf. pkt. 1.16.3. 
 

 
For at udnytte ambulancekapaciteten optimalt skal ambulancerne desuden vareta-
ge en del af de liggende sygetransporter, som ikke kræver medicinsk observation 
eller behandling. Tilsvarende kan det på sigt komme på tale, at ambulancerne og 
personale skal indgå i regionens bestræbelser på at støtte borgeren til at mestre 
egen helbredelsestilstand i eget hjem, herunder eventuel monitorering og behand-
ling. Der vil være tale om opgaver, som ligger inden for de kompetencer, der er til-
knyttet selve ambulancedriften, og sådanne opgaver vil således ikke blive særskilt 
honoreret. 

 
For delaftale Samsø gælder, at leverandøren skal varetage alle ambulancekørsler 
og liggende sygetransporter på Samsø. 

 
Planlagte ambulancekørsler omfatter primært ambulancekørsler mellem patientens 
bopæl til hospital og retur eller ambulancekørsler mellem hospitaler (interhospitale 
transporter). 

 
Beredskaberne udbydes med en primær base, men kan af AMK-vagtcentralen frit 
disponeres over hele Region Midtjylland. Disponeringen vil også omfatte kørsel 
udenfor regionen, primært i de tilgrænsende regioner. Den primære tilknytning til 
en base består i, at beredskabet er hjemmehørende på en bestemt base. Basen er 
det sted, hvor beredskabet returnerer til efter endt opgaveløsning, såfremt den ik-
ke disponeres til en ny opgave. 

 
Af hensyn til den samlede ambulancedækning i regionen (eller andre regioner) kan 
ambulancerne i en periode stationeres på et andet sted end den primære base 
(forkantsdisponering). 

 
Opgaven opdeles i seks delaftaler. For hver delaftale ønskes et tilbud på et af or-
dregiver angivet antal beredskaber. Antallet af beredskaber vil fremgå af udbuds-
materialet. 
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Der henvises i øvrigt til, at nærmere krav og vilkår til den udbudte opgave vil følge 
af udbudsmaterialet. 
 
 

1.16 Udbuddets form  
 

1.16.1 Delaftaler 
 
Opgaven udbydes i seks delaftaler: 
 
Delaftale Horsens 
Delaftale Randers/Djursland 
Delaftale Holstebro/Viborg 
Delaftale Herning/Silkeborg 
Delaftale Aarhus 
Delaftale Samsø 
 
Tilbudsgiver kan kun afgive tilbud på de delaftaler, tilbudsgiver er prækvalificeret 
til. 
 
Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Delaftale Aarhus, er forpligtede til at afgive et 
tilbud på Delaftale Samsø. 
 
I hver delaftale vil der være krav til beredskabernes placering. Kort over beredska-
bernes placering findes i ”Kontraktbilag 4” og er i øvrigt beskrevet i ”Kontraktbilag 
1”. 
 

 
1.16.2 Mindstekrav (MK) og krav (K) 

 
I kravspecifikationen (”Kontraktbilag 1”) er visse af ordregivers krav til den udbud-
te løsning angivet som ”mindstekrav” (MK). Der er tale om krav fra ordregivers 
side, som skal accepteres uden forbehold fra tilbudsgivers side. Der kan således ik-
ke tages forbehold for mindstekravene. 
 
Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudsgivers tilbud, anses alle mindste-
krav for opfyldt jf. Kontraktbilag 1. Mindstekravene er derfor ikke medtaget i Kon-
traktbilag 2, Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse. 
 
Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, vil ordregiver være forpligtet til at af-
vise det pågældende tilbud som ikke-konditionsmæssigt. 
 
Ordregivers ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår er i kravspecifi-
kationen i ”Kontraktbilag 1” angivet som krav (K). Tilbudsgivers opfyldelse af disse 
krav vil indgå i tilbudsevalueringen i henhold til det angivne underkriterium, jf. pkt. 
1.20. 
 
Se pkt. 1.20.2 og 1.20.3 vedrørende prioriteringen af de krav (K), der indgår i eva-
lueringen af ”Kvalitet” og ”Leveringssikkerhed”. 
 

1.16.3 Optioner 
 

Følgende optioner indgår i udbuddet: 
 
1) Option på levering af defibrillatorer/monitorer til ambulancerne (for hver delaf-
tale) 
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2) Option på bemanding med paramediciner i stedet for ambulancebehandler (for 
hver delaftale) 
3) Option på tilkøb og reduktion af faste ambulanceberedskaber (for hver delaftale) 
4) Option på tilkøb af baser (for hver delaftale) 
5) Option på midlertidige beredskaber (for hver delaftale) 
6) Option på forlængelse i op til 24 måneder (for hver delaftale) 
7) Option på yderligere XL-ambulance til Delaftale Aarhus 
8) Option på patienttransport på Anholt (Delaftale Randers/Djursland) 
9) Option på patienttransport på Endelave (Delaftale Horsens) 
10) Option på patienttransport på Tunø (Delaftale Samsø) 
 
 

1.16.4 Vægtgrænse for ambulancerne 
Der er jf. ”Kontraktbilag 1”, krav nr. 2, fastsat et mindstekrav til ambulancernes 
vægt.  
 
Det skal oplyses, at ordregiver sammen med de øvrige danske regioner har ansøgt 
om dispensation til, at ambulancer må veje mere end 3500 kilo og stadig være ind-
registreret som køretøjer med en totalvægt på under 3500 kilo, svarende til kate-
gorien M1, jf. Trafikstyrelsens ”Detailforskrifter for Køretøjer 2013”  
 
Såfremt denne dispensation imødekommes i tilbudsfasen, vil det fastsatte mind-
stekrav blive ændret i overensstemmelse hermed. Indtil da skal Leverandøren 
overholde det eksisterende mindstekrav. 
 
Imødekommes bevillingen efter tilbudsfristens udløb, vil kontrakterne blive ændret 
i overensstemmelse hermed. 
 
Ordregiver giver mulighed for, at der kan afgives sideordnede bud vedrørende den-
ne del, jf. pkt.1.16.5 
 
 

1.16.5 Sideordnede bud 
Ordregiver giver mulighed for, at der afgives to sideordnede tilbud:  
1) Standardambulance med en vægtgrænse på 3.500 kilo. 
2) Standardambulance med en vægtgrænse på 3.800 kilo. 
 
Tilbudsgivere, der afgiver sideordnede bud, bedes aflevere selvstændige besvarel-
ser i Kontraktbilag 2, tilbudsgivers løsningsbeskrivelse for hver af de to sideordne-
de bud. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud angive i forhold 
til hvilke krav i kravspecifikationen i kontraktbilag 1, 3.800 kilos ambulancen ad-
skiller sig fra 3.500 kilos ambulancen. Begge sideordnede tilbud skal i øvrigt opfyl-
de alle mindstekrav. 
 
Det er ikke et krav, at der afgives tilbud på model 2). 
 
Valget mellem de to sideordnede bud på vægtklasser afhænger af, om ordregiver  
får tilladelse til, at ambulancen må veje mere end 3.500 kilo. Får ordregiver tilla-
delse til, at ambulancen må veje mere end 3.500 kilo vil valget afhænge af den 
økonomiske og kvalitetsmæssige forskel mellem tilbuddene på de to vægtklasser 
samt vilkårene for dispensationen. Ordregiver har således en forventning om, at 
den tunge ambulance vil være billigere end den lette ambulance og samtidig give 
en bedre opfyldelse af ordregivers krav (ønsker) til den udbudte ambulancetjene-
ste. 
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1.17 Angivelse af tilbudspriser 
 

Tilbudspriserne angives i ”Kontraktbilag 3”. Som en del af ”Kontraktbilag 3” frem-
går en vejledning i, hvordan tilbudspriserne angives. 
 

 
1.18 Aftalens karakter 
 

Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. 
 
Kontrakterne er offentlige kontrakter, og de kontraktretlige forpligtelser mellem 
parterne træder i kraft ved underskrivelse heraf. Driftstart for delaftalerne Hor-
sens, Randers/Djursland, Aarhus, Holstebro/Viborg og Herning/Silkeborg er den 1. 
december 2014. Driftsperioden for disse aftaler er herefter fem år fra tidspunktet 
for driftstart med option på forlængelse i op til 24 måneder. 
 
Driftsperioden for delaftale Samsø løber i fire år fra tidspunktet for driftstart (1. 
december 2015) med option på forlængelse i op til 24 måneder.  
 
 

1.19 Virksomhedsoverdragelse 
 

Da der ikke i forbindelse med nærværende udbud forudsættes overdraget materia-
le eller personel til den leverandør, der får tildelt kontrakten, finder lov om lønmod-
tageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse ikke anvendelse. Der henvises i 
øvrigt til det med udbudsmaterialet vedlagte udkast til kontrakt, punkt 5.e. 

 
 
1.20 Tildelingskriterium  
 

Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: 

 
 

 Underkriterier Vægtning 

Økonomi  40 % 

Kvalitet  35 % 

Leveringssikkerhed 25 % 

 
 

Kontrakt vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier. 

 
Hver delaftale er at betragte som et enkeltstående udbud. Der kan afgives tilbud 
på hver delaftale, som tilbudsgiver er prækvalificeret til. Der kan gives rabatter, 
som betinges af, at tilbudsgiver tildeles mere end én delaftale. 

 
1.20.1 Økonomi 

 
Evalueringen af det enkelte tilbuds økonomi sker på baggrund af de angivne priser 
i ”Kontraktbilag 3”. 
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For delaftale Horsens gælder, at evalueringen sker efter følgende vægte: 

 
Vægte Positionsnumre 
84 % A21  
1,5 % For hver af positionerne A4, A5, A6, A7, A8 og 

B1 
1 % For hver af positionerne A1, A2 og A3 
0,5 % For hver af positionerne B5, B6, B7, B8, B9, B10, 

B11 og B12 
 
For delaftale Samsø gælder, at evalueringen sker efter følgende vægte: 

 
Vægte Positionsnumre 
84 % A21  
2 % For hver af positionerne A1, A2, A3 og A4 
1,5 % B1 
1 % A5 
0,5 % For hver af positionerne A6, A7, A8, B5, B6, B7, 

B8, B9, B10, B11 og B12 
 
For delaftalerne Randers/Djursland og Holstebro/Viborg gælder, at evalueringen 
sker efter følgende vægte: 

 
Vægte Positionsnumre 
81 % A21  
1,5 % For hver af positionerne A4, A5, A6, A7, A8 og 

B1 
1 % For hver af positionerne A1, A2 og A3 
0,5 % For hver af positionerne B5, B6, B7, B8, B9, B10, 

B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17 og B18 
 
For Delaftale Herning/Silkeborg gælder, at evalueringen sker efter følgende vægte: 

 
Vægte Positionsnumre 
83 % A21  
1,5 % For hver af positionerne A4, A5, A6, A7, A8 og 

B1 
1 % For hver af positionerne A1, A2 og A3 
0,5 % For hver af positionerne B5, B6, B7, B8, B9, B10, 

B11, B12, B13 og B14 
 
For Delaftale Aarhus gælder, at evalueringen sker efter følgende vægte: 

 
Vægte Positionsnumre 
83 % A21  
1,5 % For hver af positionerne A4, A5, A6, A7, A8 og 

B1 
1 % For hver af positionerne A1, A2, A3 og B13 
0,5 % For hver af positionerne B5, B6, B7, B8, B9, B10, 

B11 og B12 
 
Tilbudsgivers priser vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.  
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1.20.2 Kvalitet 
 

Kvalitet evalueres på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af følgende af de i Krav-
specifikationen (”Kontraktbilag 1”) angivne krav(K): 
 
K1: 19, 21, 40, 42, 69, 72, 81, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 109, 112.  
 
K2: 8, 9, 11, 18, 27, 38, 39, 74, 82, 107. 
 
K3: 26, 67, 68. 
 
Disse krav (K) gælder kun Delaftale Aarhus og Delaftale Herning/Silkeborg: 
 
K1: 46. 
 
K2: 50. 
 
Dette krav (K) gælder alle delaftaler bort set fra Delaftale Samsø: 
 
K1: 76. 
 
K2: 92. 
 
Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium. 
 
 

1.20.3 Leveringssikkerhed 
 

Leveringssikkerhed evalueres ud fra tilbudsgivers udkast til implementeringsplan 
samt de i Kravspecifikationen (”Kontraktbilag 1”) angivne krav(K): 
 
K1: 83, 86, 111.  
 
K2: 75, 84, 110. 
 
Dette krav (K) gælder kun Delaftale Aarhus og Delaftale Herning/Silkeborg: 
 
K3: 87. 
 
Dette krav (K) gælder kun Delaftale Aarhus: 
 
K3: 88. 
 
Dette krav gælder kun Delaftale Samsø: 
 
K1: 99 
 
Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium. 

 
1.20.4 Delaftalernes relative vægt 

 
De bydende, der er prækval til flere delaftaler, kan tilbyde en rabat (afgive et 
kombinationsbud) ved tildeling af flere delaftaler.  
 
I forbindelse med tilbudsevalueringen (sammenligning af kombinationstilbud med 
tilbud på de enkelte delaftaler) vil delaftalerne Horsens, Randers/Djursland, Hol-
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stebro/Viborg, Herning/Silkeborg og Aarhus hver vægte med en faktor 5, mens 
Delaftale Samsø vil vægte med en faktor 1. Dvs. at hver af delaftalerne Horsens, 
Randers/Djursland, Holstebro/Viborg, Herning/Silkeborg og Aarhus vil vægte lige, 
mens de vil vægte fem gange mere end Delaftale Samsø. 

 
 
1.21 Sikkerhedsstillelse 
 

Tilbudsgiver skal ved kontraktindgåelse afgive sikkerhedsstillelse svarende til 15 % 
af grundvederlaget ekskl. moms for de første 12 måneder af driftsperioden. Sik-
kerhedsstillelsen opgøres pr. delaftale. Der henvises i øvrigt til ”Udkast til kontrakt” 
pkt. 16.0 samt ”Kontraktbilag 7”. 

 
Ordregiver gør opmærksom på at der ved tilbudsafgivelse skal afgives dokumenta-
tion fra bank eller finansieringsinstitut. Det er således ikke nødvendigt, at der ved 
tidspunkt for tilbudsafgivelse foreligger egentlig bankgaranti, men der skal forelig-
ge dokumentation fra bank eller finansieringsinstitut om, at denne i tilfælde af, at 
tilbudsgiver tildeles kontrakten, vil stille den i udkast til kontrakt punkt 16.0 nævn-
te garanti indenfor den angivne tidsfrist. Denne erklæring afgives ved at underskri-
ve ”Kontraktbilag 7”, som altså skal vedlægges tilbuddet i underskrevet form. 

 
 

1.22 Orientering om resultatet af udbudsforretningen 
 

Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst mu-
ligt og samtidigt meddelelse om, hvilke tilbudsgivere udbyder har til hensigt at 
indgå kontrakt med. 
 
Denne meddelelse sendes pr. e-mail til den af tilbudsgiver i pkt. 1.3 angivne e-
mailadresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. 
 
Kontrakten forventes herefter indgået med de vindende tilbudsgivere efter udløbet 
af standstill-perioden (10 dage efter, at meddelelsen om resultatet af udbudsfor-
retningen er udsendt). 
 
Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er de vinden-
de tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbuds-
giverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er 
underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke anser 
udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt. 

 
 
1.23 Offentliggørelse af prisoplysninger 
 

Den samlede pris, subsidiært aftalesummen, vil blive offentliggjort i EU-tidende. 


