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Partner, advokat Tina Braad
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Udbudsproces
•

Annonceringsudbud i forhold til reglerne i tilbudsloven, afsnit II

•

Fleksibel udbudsproces med udvidet adgang til dialog
1.

i forhold til udbudsmaterialet

2.

i forhold til tilbudsudarbejdelsen

Vær opmærksom på observationspunkter, jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.10
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Dialogmuligheder
1.

Adgang til spørgsmål (punkt 1.9)
Frist 2. februar, kl. 12.00

2.

Teknisk afklarende drøftelser med tilbudsgiveren forud for tilbudsudarbejdelsen
(punkt 1.10)
Datoer: 19. januar 2012, 20. januar 2012 og 31. januar 2012

3.

Forhandling efter tilbudsafgivelse (punkt 1.14)
1. møde: 27-29 februar 2012
Indledes med præsentation af tilbuddene
Alle tilbudsgivere deltager, men separate møder

4.

Eventuel 2. forhandlingsmøde (uge 10, 2012)
Max. 1-3 tilbudsgivere udvalgt efter de fastsatte tildelingskriterier, jf. punkt 1.19
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Tildelingskriterier (punkt 1.19)
Det bedste tilbud ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:
1.Økonomi

omfattende en vurdering af:

-

den samlede tilbudte pris baseret på det i tilbudslisten angivne estimerede forbrug

-

transaktionsomkostninger i forbindelse med udvikling og etablering af IT-snitfladen og integration til
tilbudsgivers WMS

2.Kvalitet

vurderet ud fra følgende forhold/elementer:

-

varemodtagelse og indlæring (udførelse og faciliteter)

-

opbevaring af varer (udførelse og faciliteter)

-

plukning, mærkning og pakning (udførelse, faciliteter og materiel)

-

distribution (faciliteter, materiel og udførelse, herunder udførelse af ekspresbestillinger og distribution
til eksterne forsyningsadresser)

-

returflow (udførelse, faciliteter og materiel)

-

sporbarhed (teknologi og funktionalitet)

-

kvalitetsstyring
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Tildelingskriterier
3.

Samarbejder, effektivisering/udvikling og fleksibilitet omfattende en vurdering af:
-

tilbudsgivers organisering af samarbejdet såvel i implementeringsfasen som i
driftsfasen/udførelsesfasen

-

sporbarhed (udvikling)

-

tilbudsgivers IT-løsning (lagerstyringssystem)

-

organisering og generel IT-setup

-

tilbudsgivers oplæg til samarbejde, herunder proces- og kvalitetsmål og belyste muligheder for
fremtidig effektivisering af logistikopgaven
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Tilbuddets indhold
1.

Egnethedsvurdering
-

oplysninger til brug for egnethedsvurdering gives ved udfyldelse af udbudsbilag 1-3 og
skal indeholde følgende:
a)

b)

personlige forhold
-

oplysning om selskabsformer og ejerskab

-

tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige mv. (udfyldelse af udbuddets
bilag 3)

Økonomisk kapacitet
-

de seneste 3 års reviderede regnskaber

-

soliditetserklæring udstedt og underskrevet af bank eller revisor (max. 6
måneder gammel)

-

dokumentation for ansvarsforsikring
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Tilbuddets indhold
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Tilbuddets indhold
2.

Den tilbudte løsning
-

oplysninger til brug for tilbudsvurdering mv. i form af
a)

-

priser afgives ved at udfylde tilbudsliste (kontraktbilag 2)

uddybende beskrivelse af den tilbudte løsning
a)

afgives ved at besvare/udfylde kravspecifikationen (kontraktbilag 1)

b)

besvarelse kan enten ske direkte i kravspecifikationen eller ved i kravspecifikationen
at henvise til konkrete tilbudsbilag med en besvarelse af det pågældende punkt i
kravspecifikationen

c)

kravspecifikationen er opdelt i mindstekrav, som skal opfyldes, og
konkurrenceparametre, hvor kvaliteten af den tilbudte løsning indgår i
tilbudsvurderingen

d)

tilbud med forbehold over for mindstekravene vil blive afvist og således ikke indkaldt
til forhandling
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Tilbuddets indhold
3.

Formkrav
-

afleveres på dansk og med beløbsangivelse i danske kroner

-

afleveres i
a)

1 underskrevet papirversion

b)

15 papirkopier

c)

1 USB-nøgle

-

afleveres i lukket kuvert på adressen angivet i punkt 1.13

-

tilbuddet skal være modtaget senest den 21. februar 2012, kl. 12.00
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