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1

UDBUDSBETINGELSER

1.1

Indledning
Nærværende udbud vedrører drift af liggende og hvilende sygetransport i Region
Midtjylland.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en tjenesteydelseskontrakt i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts
2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet).
Udbudsmaterialet offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside for udbud:
www.udbud.rm.dk efter forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2013/S 077-129997.

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 liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland, udbudsnr. 2013/S 077-129997"
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) Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag:
Udbudsbilag 1

Generelle oplysninger

Udbudsbilag 2

Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45

Udbudsbilag 3

Økonomisk og finansiel formåen

Udbudsbilag 4

Teknisk kapacitet

2) Udkast til kontrakt om levering af liggende og hvilende sygetransport
med følgende bilag:
Kontraktbilag 1

Kravspecifikation

Kontraktbilag 2

Løsningsbeskrivelse

Kontraktbilag 3

Vederlagsbilag inkl. vejledning

Kontraktbilag 4

Oversigt over enheder

Kontraktbilag 5

Køretøjernes udseende

Kontraktbilag 6

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 7
tilbud

Eventuelle øvrige kontraktrelevante bilag fra Leverandørens

3) Udbudsbekendtgørelse – Annoncenummer 2013/S 077-129997 i EUTidende.
Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har modtaget det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt.
”Kontraktbilag 6”, Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, der ligeledes udgør en
del af udbudsmaterialet, vil i anonymiseret form blive meddelt skriftligt til samtlige
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 fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud,
herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver 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 aktindsigt.
Det skal understreges, at det i sidste ende er ordregivers beslutning, i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.
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1.6

1.7

Tidsplan
Medio april 2013

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende

1.5.2013

Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet – 1.
runde

8.5 2013

Frist for besvarelse af spørgsmål – 1. runde

9.6.2013
Kl. 12:00

Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet – 2.
runde

13.6.2013

Seneste dato for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet – 2. runde

14.6.2013

Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere
oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: www.udbud.rm.dk
og www.udbud.rn.dk

20.6.2013
kl. 12:00

Frist for modtagelse af tilbud

Juni-august 2013

Gennemgang af tilbud

29.6-4.8 2013

Sommerferie

September 2013

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

Oktober 2013

Politisk behandling

Ultimo oktober/primo november 2013

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

Ultimo november
2013

Forventet kontraktindgåelse

1.12.2014 kl.
00:00

Start på driftsperiode

20.2.2014

Vedståelsesfrist

Spørgsmål
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i
øvrigt.
Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, 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.
Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for den udbudte ydelse. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille
spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil.
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Ordregiver ser gerne, at spørgsmål angives i den vedlagte formular, ”Kontraktbilag
6”.
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 1.5.2013. Disse spørgsmål vil blive besvaret senest den
8.5.2013.
Anden frist for at stille spørgsmål vil være den 9.6.2013. Disse spørgsmål vil blive
besvaret senest den 13.6.2013.
Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den 9.6.2013 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.
Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke 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 6”).

1.8

Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier
Ordregiver foretager en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed i forhold til
at udføre den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen foretages på baggrund af
tilbudsgivernes indsendte oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt
teknisk kapacitet.
Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende de i pkt. 1.8.1 – 1.8.4
anførte oplysninger.
Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet de i pkt. 1.8.1 – 1.8.4 anførte oplysninger, risikerer at få afvist deres tilbud og dermed ikke at komme betragtning til
den udbudte opgave.
Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at
kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift.
1.8.1

Personlige forhold



Oplysninger om virksomhedens selskabsform. Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag 1.



Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra e og f) i Danmark og i det land, hvor virksomheden/konsortiet er etableret.
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Erklæring på tro og love om opfyldelse af Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra
a-c.
Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets art. 45,
stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer.
1.8.2

Økonomisk og finansiel formåen

Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven:


De seneste 2 års reviderede og godkendte regnskab fra den juridiske enhed,
som skal afgive tilbud.



Såfremt tilbudsgivers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før
tilbudsfristens udløb, skal tilbuddet desuden vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsårsudløb er indtrådt væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital). Erklæringen kan afgives af bank, revisor, virksomhedens
administrerende direktør eller virksomhedens økonomichef under strafansvar
efter straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor
være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal vedlægges, uanset om der er indtrådt ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation eller ej siden seneste regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal den
pågældende virksomhed afgive erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk
og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.
Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag 3.
1.8.3

Teknisk kapacitet

Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den tekniske og faglige kapacitet til at løfte opgaven:


Referencelister for tilsvarende ydelser (persontransport)udført indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning), udførelsesperiode samt ordregiver.
Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver (virksomheden/konsortiet) har erfaring
med persontransport og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste.
Det vil sige, at der skal foreligge mindst én reference inden for de seneste 3 år
inden for persontransport, som inden for perioden har genereret en samlet årlig
nettoomsætning på minimum 10 mio. kr., såfremt der bydes på en delaftaler og
15 mio. kr. såfremt der bydes på begge delaftaler.



Oplysning om evt. brug af underleverandører.

Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt. 1.8.3 angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er).
Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag 4.
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1.8.4

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 arbejdspladsen 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

1.9

Afgivelse af tilbud og sprogkrav
Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver.
Tilbud skal affattes på dansk.

1.10

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 bilag 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
identisk med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette ikke tilfældet, vil det
være papirversionen, der er gældende. Hvor et forhold kun er medtaget enten i
papirversionen eller på USB-nøglen (CD-rom), er der ikke tale om en uoverensstemmelse.



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
liggende og hvilende
sygetransport i
Region Midtjylland
Sagsnr. 2013/S 077129997

-
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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 20.6.2013 kl. 12.00.
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering og afvist. 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.

1.11

Prisoplysning
Leverandørens pristilbud, jf. ”Kontraktbilag 3”, ønskes opgivet som nettopriser i
danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter. Priserne opgives i
2015-prisniveau.

1.12

Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 20.2.2014.

1.13

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 arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser:

d)
e)
f)

1.14

Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside:
www.skat.dk
Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk
Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets
hjemmeside: www.at.dk

Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver
Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og
udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed.

-
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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 tilbuddet er indleveret.
Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt
til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke
at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning. Ordregiver kan dog ikke
tage tilbud med afvigelser i betragtning, hvis afvigelsen ikke kan prissættes.

1.15

Forbehold og alternative tilbud

1.15.1 Der kan ikke tages forbehold over for grundlæggende elementer i udbuddet.
Kontraktens bestemmelser og mindstekrav er altid at betragte som grundlæggende elementer, som der ikke kan tages forbehold overfor. Mindstekrav er
udtrykkeligt anført som mindstekrav i kravspecifikationen.
1.15.2 Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne, jf. pkt.
1.14 ovenfor. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at
ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, og at ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor udbuddets
grundlæggende elementer, herunder kontrakten eller mindstekrav.
1.15.3 Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evaluering af Tilbudspris/økonomi, jf. pkt. 1.21.1.
1.15.4 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.
1.15.5 Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte
ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.

1.16

Overordnet beskrivelse af den udbudte opgave

Udbuddet omfatter liggende og hvilende sygetransport til Region Midtjylland. Liggende og
hvilende sygetransport omfatter transport af patienter, som under kørslen skal hvile i hvilestol eller ligge på båre. Der stilles ikke krav om, at køretøjerne skal bemandes med ambulancepersonale.
Transporterne vil som hovedregel foregå mellem patientens bopæl og behandlingssted eller
mellem to behandlingssteder. I en del tilfælde indebærer det også, at patienten skal transporteres liggende eller i kørestol til og fra køretøjet.
En andel af den liggende sygetransport i Region Midtjylland varetages af ambulancetjenesten og udbydes som en del af udbuddet af ambulancetjenesten.
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Der henvises i øvrigt til, at nærmere krav til og vilkår for den udbudte opgave vil følge af
udbudsmaterialet, som kan hentes på www.udbud.rm.dk, når udbuddet er offentliggjort i
Den Europæiske Unions Tidende.

1.17

Udbuddets form

1.17.1 Delaftaler
Opgaven udbydes i to delaftaler:
Delaftale Vest
Delaftale Øst
I hver delaftale vil der være krav til enhedernes placering. Kort over enhedernes
placering findes i ”Kontraktbilag 4” og er i øvrigt beskrevet i ”Kontraktbilag 1”.
1.17.2 Mindstekrav (MK) og krav (K)
I kravspecifikationen (”Kontraktbilag 1”) er visse af ordregivers krav til den udbudte løsning angivet som ”mindstekrav” (MK). Der er tale om krav fra ordregivers
side, som skal accepteres uden forbehold fra tilbudsgivers side.
Det er en forudsætning for at komme i betragtning til den udbudte opgave, at tilbudsgiver ved afgivelsen af sit tilbud accepterer og garanterer, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, vil ordregiver
være forpligtet til at afvise det pågældende tilbud som ikke-konditionsmæssigt.
Ordregivers ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår er i kravspecifikationen i ”Kontraktbilag 1” angivet som krav (K). Tilbudsgivers opfyldelse af disse
krav vil indgå i tilbudsevalueringen i henhold til det angivne underkriterium, jf. pkt.
1.21. Kravenes vægt i forhold til tilbudsevalueringen er angivet ved hjælp af de tre
tal 1, 2 og 3. Et K1 tæller ved tilbudsevalueringen mere end et K2, som igen tæller
mere end et K3.
Se pkt. 1.21.2 og 1.21.3 vedrørende prioriteringen af de krav (K), der indgår i evalueringen af ”Kvalitet” og ”Leveringssikkerhed”.
1.17.3 Optioner
Følgende optioner indgår i udbuddet:
1)
2)
3)
4)

1.18

Optioner på tilkøb og reduktion af faste enheder (for hver delaftale)
Optioner på midlertidige enheder (for hver delaftale)
Option på forlængelse op til 24 måneder (for hver delaftale)
Option vedr. ilt i køretøjerne (for hver delaftale)

Angivelse af tilbudspriser
Tilbudspriserne angives i ”Kontraktbilag 3”. Som en del af ”Kontraktbilag 3” fremgår en vejledning i, hvordan tilbudspriserne angives.

1.19

Aftalens karakter
Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
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Kontrakterne er offentlige kontrakter og træder i kraft ved underskrivelse heraf.
Driftstart for kontrakterne er den 1. december 2014. De løber herefter i fem år fra
tidspunktet for driftstart med option på forlængelse i op til 24 måneder.

1.20

Virksomhedsoverdragelse
Der henvises til det med udbudsmaterialet vedlagte udkast til kontrakt, punkt 5.e.

1.21

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

60 %

Kvalitet

20 %

Leveringssikkerhed

20 %

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 begge delaftaler. Der kan gives rabatter, som betinges af, at tilbudsgiver tildeles mere end én delaftale.
1.21.1 Økonomi
Evalueringen af det enkelte tilbuds økonomi sker på baggrund af de angivne priser
i ”Kontraktbilag 3”.
Følge vægte vil blive bragt anvendelse ved evalueringen:
Vægte
83 %
5%
2%

Positionsnumre
A7
For hver af positionerne A1, A2, A3
B1

Ved evalueringen vil der blive taget hensyn til den angivne rabat (C1).
1.21.2 Kvalitet
Kvalitet evalueres på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af følgende af de i Kravspecifikationen (”Kontraktbilag 1”) angivne krav(K):
K1: 15, 22, 48, 58, 60, 62, 69, 70.
K2: 9, 13, 14, 17, 30, 40, 46, 49, 63.
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K3: 11, 12, 19, 41.
Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.
1.21.3 Leveringssikkerhed
Leveringssikkerhed evalueres ud fra tilbudsgivers udkast til implementeringsplan
samt de i Kravspecifikationen (”Kontraktbilag 1”) angivne krav(K):
K1: 26, 66, 67, 72.
K2: 50, 65.
K3: 61.
Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

1.22

Orientering om resultatet af udbudsforretningen
Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilke(n) tilbudsgiver(e) udbyder har til hensigt at
indgå kontrakt med.
Denne meddelelse sendes pr. e-mail til den af tilbudsgiver i tilbuddet angivne emailadresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk.
Kontrakten forventes herefter indgået med de(n) vindende tilbudsgiver(e) efter udløbet af standstill-perioden (10 dage efter, at meddelelsen om resultatet af udbudsforretningen er udsendt).
Meddelelse til de(n) vindende tilbudsgiver(e) om, at tilbudsgiverens tilbud er det
vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne. 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.

-
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2

Tjekliste for tilbud
Bilag der skal udfyldes og vedlægges tilbuddet:
Udbudsbilag 1:Generelle oplysninger
Udbudsbilag 2: Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
samt om opfyldelse af udbudsdirektivets artikel 45
Udbudsbilag 3: Økonomisk og finansiel formåen.
Udbudsbilag 4: Teknisk kapacitet.

Kontraktbilag 1 Kravspecifikation
Kontraktbilag 2 Vederlagsbilag

Antal eksemplarer:
1 underskrevet originaleksemplar i papirform indeholdende samlede originale bilag
5 papireksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag
1 USB-nøgle/CD-rom indeholdende det samlede tilbud

-
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Udbudsbilag 1
Generelle oplysninger
.
1

Generelle oplysninger

1.1

Såfremt tilbudsgiver har et internt
referencenummer/tilbudsnummer, der
ønskes anvendt i forbindelse med
nærværende udbud, kan dette oplyses.

1.2

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers
navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer,
faxnummer og e-mail.
Bemærk, at ordregiver efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. e-mail, og ordregiver vil
her benytte den her opgivne emailadresse.

1.3

Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med
dette udbud, samt gerne denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og e-mail.

1.4

Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab.

1.5

Eventuelt supplerende oplysninger.

Tilbudsgivers besvarelser

Dato
Firmanavn
Tilbudsgiver
Underskrift

Evt. stempel

-
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Udbudsbilag 2
Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til
det offentlige (Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2,
litra e og f) i Danmark og i det land, hvor virksomheden/konsortiet er etableret.

Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Ifølge Lov nr. 1093 af 21.december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.
maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver
tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark og i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses § 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det
land, hvor tilbudsgiver er etableret.
Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet.
Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at ordregiver kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat.

Dato
Firmanavn
Tilbudsgiver
Underskrift
Evt. stempel

-
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Erklæring på tro og love om og om opfyldelse af
Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c
I henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, kan enhver leverandør udelukkes fra at
deltage i en udbudsprocedure, såfremt leverandøren er omfattet af en af de i bestemmelsen
nævnte situationer.
Tilbudsgiver erklærer hermed i henhold til artikel 45, stk. 2, litra a-c, at virksomheden:
a) ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs,
og ikke har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
b) ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på
likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende
behandling, der er fastsat i national lovgivning
c) ikke ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om
den pågældendes faglige hæderlighed

Dato
Firmanavn
Tilbudsgiver
Underskrift
Evt. stempel

-
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Udbudsbilag 3
Økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelserne
pkt. 1.8.1 og 1.8.2



De seneste 2 års reviderede og godkendte regnskab fra den juridiske enhed, som skal
afgive tilbud.



Såfremt tilbudsgivers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb, skal tilbuddet desuden vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang
der siden seneste regnskabsårsudløb er indtrådt væsentlige ændringer i tilbudsgivers
økonomiske situation (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital). Erklæringen kan afgives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller virksomhedens økonomichef under strafansvar efter straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal vedlægges, uanset om der er indtrådt ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation eller ej siden seneste regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal den pågældende virksomhed afgive erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset
med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

-
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Udbudsbilag 4
Teknisk kapacitet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.8.3


Referencelister for tilsvarende ydelser (persontransport)udført indenfor de seneste 3 år
med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning), udførelsesperiode samt ordregiver.
Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver (virksomheden/konsortiet) har erfaring med
persontransport og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste. Det vil
sige, at der skal foreligge mindst én reference inden for de seneste 3 år inden for persontransport, som inden for perioden har genereret en samlet årlig nettoomsætning på
minimum 10 mio. kr., såfremt der bydes på en delaftaler og 15 mio. kr. såfremt der
bydes på begge delaftaler.



Oplysning om evt. brug af underleverandører.



Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt. 1.8.3 angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er).
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