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Orientering
Med disse bestemmelser om udbud og tilbud gennemfører Odense Kommune og Vejdirektoratet et fælles udbud af drift og vedligehold m.m. af
materiel til vintertjenesten.
Odense Kommunes udbud – kaldet delaftale nr. 1 – omfatter administration, eftersyn, vedligehold og reparation af Odense Kommunes vintermateriel for perioden fra 1. maj 2013 til den 30. april 2018, med mulighed for
forlængelse til 30. april 2020.
Vejdirektoratets udbud – kaldet delaftale nr. 2 – omfatter administration,
eftersyn, vedligehold og reparation af Vejdirektoratets vintermateriel på
Fyn, for perioden 1. maj 2013 til den 30. september 2014, med mulighed
for forlængelse til den 30. september 2015.
Der skal afgives tilbud på begge delaftaler.
Odense Kommune

Odense Kommune forestår vintertjenesten på alle kommunale veje og
enkelte private fællesveje mv. i Odense Kommune.
Vintertjenesten er udliciteret og gennemføres af eksterne entreprenører –
der leverer lastbiler og traktorer – og som i udstrakt grad benytter sig af
Odense Kommunes vintermateriel.
Odense Kommunes materiel omfatter:
−
−
−
−
−
−
−
−

Vejdirektoratet

15 combispredere/saltspredere på A-veje
26 plove til lastbiler på A + B veje
23 væskespredere + 35 fejemaskiner/sneskrabere til cykelstier
7 traktorer + 7 væskespredere + 7 fejemaskiner til gågader
75 traktorplove + 21 Rauch saltspredere på A/B-veje
16 lad/bugs. spredere til grus på B-veje
16 bugs. spredere til grus
3 blandeanlæg til saltlage

Vejdirektoratet forestår vintertjeneste på alle statsveje, samt enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten er udliciteret og udføres
ved private vognmænd, der kører med Vejdirektoratets saltspredere og
sneplove.
Vejdirektoratets materiel omfatter for denne delaftale:
−
12 kombispredere
−
2 fugtsaltspredere
−
32 plove til lastbiler
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Arbejdet skal gennemføres fra Odense Kommunens værkstedsbygning
Olfert Fischers Vej 25 i Odense.
Arbejdet har hidtil været gennemført af Odense Auto-el ApS, og der vil i
forbindelse med tildeling af de to delaftaler blive gennemført virksomhedsoverdragelse af det personale, der hidtil har udført arbejdet.
Ordregiver er for delaftale nr. 1:
Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik
Odense Slot
Nørregade 36-38
5000 Odense C
Ordregiver er for delaftale nr. 2:
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K.
Hvor der i det følgende er skrevet ordregiver, betyder det begge ordregivere, hver for sig eller i fællesskab.
Hvor der i der følgende er skrevet tilbudssum, betyder det summen af de
af tilbudsgiver afgivne tilbud på de to delaftaler.
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Bestemmelser om udbud og tilbud
Arbejdet udbydes i offentlige udbud ved bekendtgørelse i den Europæiske
Unions Tidende (TED) den 13. september 2012.
Udbuddet er omfattet af den vejledende forhåndsmeddelelse til EUTidende, nr. 2012/S 142-237463, offentliggjort den 26. juli 2012.
Udbuddet afholdes iht. ”Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter”.
Udbuddet vil være bekendtgjort i EU-Tidende, samt på Odense Kommunes køberprofil www.odense.dk/udbud og Vejdirektoratets køberprofil
http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk under aktuelle udbud, hvor udbudsmateriale vil være gjort tilgængeligt, og hvor efterfølgende meddelelser fra Odense Kommune og Vejdirektoratet til tilbudsgiverne vil blive
offentliggjort.
Egnethed

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en af de i udbudsdirektivet (2004/18/EF) artikel 45 stk. 2 litra a) -g) anførte situationer.
Den juridiske virksomheds personlige forhold
For at kunne deltage i tildelingen af delaftalerne skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin virksomhed samt dennes
økonomiske og tekniske formåen ved at fremlægge:
Virksomhedens CVR-nummer eller lignende, som dokumentation for at
være tilmeldt Det Centrale Virksomhedsregister, eller tilsvarende register
i tilbudsgivers hjemland.
Tro og love erklæring om:
•

•
•
•

at der er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til
bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen præsteres, jf. artikel 27, stk. 2,
i udbudsdirektivet (2004/18/EF).
at der ikke er afsagt endelig dom af strafferetlig karakter over virksomheden af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 omtalte grunde.
at virksomhedens forhold hverken helt eller delvist, er omfattet af de
i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2 litra a) -c) anførte situationer.
at virksomhedens ubetalte forfaldne gæld til det offentlige ikke
overstiger 100.000 kr. jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997
om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger, eller
at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om betaling af
forfalden gæld til det offentlige.
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Tro og love erklæringen indgår i Tilbudslisten (TBL).
Tilbudsgiver dokumenterer sin økonomiske og finansielle formåen ved
at fremlægge:
Regnskabsoplysninger for det seneste regnskabsår, omfattende:
o samlet omsætning
o omsætning inden for relevante arbejdsområder
o resultat og balance.
Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav at den årlige omsætning
inden for de relevante arbejdsområder udgør mindst 50 % af tilbudssummen.
Ved relevante arbejdsområder forstås arbejder med hydraulisk, mekanisk
og elektronisk materiel (alle tre emner skal være omfattet).
Hvor oplysningerne ikke dokumenteres ved fremlæggelse af regnskab,
skal disse senest 3 dage efter anmodning fra ordregiver dokumenteres ved
en revisorerklæring.
Tilbudsgiver dokumenterer sin tekniske og faglige formåen ved at fremlægge:
Liste over de betydeligste sammenlignelige opgaver udført inden for
de seneste 3 år med angivelse af omfang/størrelse, tidspunkt og evt. ordregiver.
Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav, at tilbudsgiver har udført
sammenlignelige opgaver i et regnskabsår i et omfang, svarende til mindst
50 % af de arbejdsopgaver der på årsbasis indgås kontrakt om, og at referencerne omfatter såvel hydrauliske, som mekaniske og elektroniske arbejder.
Oplysning om virksomhedens faglige ledere og nøglepersoner, ved CV
eller lignende.
Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav at den faglige leder har
en relevant uddannelse og erfaring, samt at virksomheden har ansat nøglepersoner med uddannelse og erfaring i:
− vedligehold og reparation af hydraulisk, mekanisk og elektronisk
materiel.
Ved virksomhedens faglige leder forstås den person, der fastlægger virksomhedens faglige standarder, og har ansvaret for at de efterleves.
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Oplysning om virksomhedens systemer for kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse ved
− dokumentation for certificering eller Kvalitetspolitik og -håndbog
− dokumentation for certificering eller Miljø- og arbejdsmiljøpolitik
med tilhørende håndbog.
Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav at tilbudsgivers systemer
på rimelig vis lever op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001
og OHSAS 18001 (eller Bekendtgørelse nr. 923 af 21/10/2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem), uden at et certifikat dog skal kunne opnås.
Konsortier/underentreprenører

Hvor flere i forening afgiver tilbud, skal ovenstående dokumenter vedrørende egnethed vedlægges for alle konsortiets parter, ligesom tilbuddet
skal indeholde angivelse af, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiverne.
Såfremt tilbudsgivers egnethed er baseret på anvendelse af underentreprenører, skal der vedlægges en erklæring fra disse underentreprenører om
hvilke opgaver de vil kunne udføre samt at deres tekniske kapacitet står til
rådighed for tilbudsgiver.
Underentreprenører, der har en primær funktion i arbejdet skal være anført i tilbuddet.

Tildeling

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Laveste pris ved samlet overdragelse af arbejdet for Odense Kommune og
Vejdirektoratet beregnes som summen af 5*(tilbudsprisen på delaftale nr.
1) og 1*(tilbudsprisen på delaftale nr. 2), med fradrag af 1*(den beregnede rabat ved samlet overdragelse).
Laveste pris ved overdragelse alene af arbejdet for Odense Kommune
udgøres af tilbudssummen på delaftale nr. 1.
Den tjenesteyder, der får overdraget kontrakten, vil i vid udstrækning være Odense Kommunes administrator af vinterentreprenørerne på kørebaner og cykelstier. Tjenesteyder vil derfor ikke kunne deltage i tilbudsgivning på vinterentrepriser, som forudsætter benyttelse af Odense Kommunes vintermateriel. Hvis tjenesteyder har sådanne kontrakter, skal disse
opsiges i forbindelse med overdragelse af nærværende kontrakt.
Tjenesteyder vil ligeledes være indkøber for Odense Kommune af nyt
vintermateriel. Tjenesteyder må derfor ikke være fremstiller eller forhandler af vintermateriel, herunder koncernforbundet med virksomheder, der
fremstiller eller forhandler vintermateriel.

Alternative tilbud

Ordregiver modtager ikke alternative tilbud.
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Grundlæggende udbudsbetingelser
Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende
eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav vil blive afvist som ikkekonditionsmæssige.
I tilfælde af usikkerhed med hensyn til, om et påtænkt forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver
til – inden tilbudsafgivelsen – at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, som anført efterfølgende.
Det skal bemærkes, at organisationernes standardforbehold kan indeholde
forbehold vedr. prisreguleringer og betaling for vinterforanstaltninger,
hvilke forhold er eksempler på ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Et
tilbud med et sådant forbehold vil blive erklæret ukonditionsmæssigt.
Ved forbehold skal tilbudsgiver klart angive, hvad der tages forbehold
overfor og anføre, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil
indgå på.
Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af ordregiver, dog ikke forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og
krav, der som anført ovenfor vil medføre forkastelse af tilbuddet.
Ved kapitalisering menes, at der vil blive foretaget en saglig/realistisk
prissætning af forbeholdets betydning, så det sikres, at den pågældende
tilbudsgiver ikke opnår en økonomisk fordel ved forbeholdet, og at der
således skabes sikkerhed for, at tilbuddet med forbehold bliver sammenligneligt med tilbud, der ikke indeholder forbehold.
Såfremt ordregiver ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er ordregiver forpligtet til at afvise tilbuddet
som ikke-konditionsmæssigt.

Optioner

Delaftalerne udbydes med mulighed for – efter gensidig aftale – at forlænge kontraktperioden med Vejdirektoratet i 1 år og med Odense Kommune i 2 år, på de efter kontrakten gældende vilkår.

Tilbudsfasen

Tilbudsmaterialet er gjort tilgængeligt for tilbudsgivere på Odense Kommunes køberprofil, www.odense.dk/udbud, og Vejdirektoratets køberprofil http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk, hvor efterfølgende meddelelser fra ordregiver til de bydende ligeledes vil blive offentliggjort.
Såfremt blot en tilbudsgiver ønsker afholdt formøde/spørgemøde, vil dette
ske torsdag den 27. september kl. 10:00 på Vinterværkstedet, Olfert
Fischers Vej 25, 5220 Odense SØ.
Det vil i så fald blive annonceret på de to køberprofiler.
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Ved mødet vil tilbudsgiverne få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og besigtige vedligeholdscentret. Spørgsmål bedes så vidt
mulig fremsendt inden mødet pr. e-mail til prahl@prahl.dk
Det forudsættes at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse.
Såfremt noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgiver, skal han senest 10 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos:
PRAHL – Rådgivende Ingeniører A/S
Bøttekildevej 4
4700 Næstved
E-mail: prahl@prahl.dk
Tilbudsafgivelsen

Der skal afgives tilbud på både delaftale nr. 1 for Odense kommune og
delaftale nr. 2 for Vejdirektoratet.
Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud udfylde begge tilbudslister i deres helhed samt alle tilhørende bilag.
Tilbudslister udleveres såvel som pdf-filer som på Excel-regneark. Ordregiver har indarbejdet regnefunktioner i regnearket, men påtager sig ikke
ansvaret for disse funktioner. Evt. fejl i ordregivers regnefunktioner vil
blive korrigeret inden tilbuddene vurderes.
Tilbuddet bedes afleveret i en original papirudgave og en elektronisk udgave. Den elektroniske udgave bedes bestå af tilbudslisterne som excelfil, samt det samlede tilbud (inkl. TBL) som én pdf-fil. Den elektroniske
udgave afleveres på Cd-rom, DVD eller USB-stik. Den originale papirudgave er gældende i tilfælde af forskelle.
Den medfølgende tilbudslabel bedes benyttet.
Der modtages ikke elektronisk fremsendte tilbud.
Tilbud mærket "Drift og vedligehold af materiel til vintertjenesten" modtages indtil tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 9:00 på følgende adresse:
Odense Kommune
Natur, Miljø og Trafik
Odense Slot
Indgang M
Nørregade 36-38
5000 Odense C
Tilbud modtages ligeledes på licitationsstedet umiddelbart før licitationen
afholdes.

Odense Kommune og Vejdirektoratet
Drift, vedligehold og administration af materiel til vintertjenesten
Bestemmelser om udbud og tilbud

Tlf. 6613 1372
13-09-2012
Side 9 af 10

Licitationen afholdes tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 10:00 på:
Vinterværkstedet
Olfert Fischers Vej 25
5220 Odense SØ
Ved tilbudsfristens udløb åbnes tilbuddene under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der er til stede. Tilbudssummer samt
eventuelle forbehold vil blive læst op.
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 75 dage efter tilbuddets åbning.
Efter tilbudsafgivelsen

Ordregiver vil snarest muligt underrette tilbudsgiverne om hvilken afgørelse der er truffet.
I henhold til bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 fra Økonomi- og
Erhvervsministeriet kan der ikke indgås bindende aftaler – eller underskrives kontrakt herom – før tidligst 10 dage efter en sådan underretning.
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Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø
Tilbudsgiveren kan på nedennævnte adresser få relevante oplysninger om
forpligtelser vedr.:
– skatter og afgifter
– miljøbeskyttelse
– forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt.
Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige
tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter:
SKAT
Østbanegade 123
DK 2100 København Ø
Telefon: + 45 7222 1818 – Fax: + 45 7222 1919
E-mail: skat@skat.dk – Internetadresse: www.skat.dk

Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige
tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK 1401 København K
Telefon: + 45 3266 0100 – Fax: + 45 3266 0479
E-mail: mst@mst.dk – Internetadresse: www.mst.dk

Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige
tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår:
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
DK 2100 København Ø
Telefon: + 45 7012 1288 – Fax: + 45 7012 1289
E-mail: at@at.dk – Internetadresse: www.at.dk

DRIFTSDIVISIONEN

Niels Juels Gade 13
1059 København K
Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

