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1.
Dette afsnit indeholder
bindende oplysninger
for udbuds- og tilbudsbehandlingen. Det skal
være i overensstemmelse
med de oplysninger, der
er givet i EU-udbudsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelserne kan
ses i TED-databasen på
Ted Start - TED Tenders
Electronic Daily
Såfremt leverancen i
kontraktperioden ligger
under tærskelværdien,
kan der udbydes i dansk
udbud. I så fald udgår
de to afsnit om EU og
erstattes af:

1.1

Denne sætning benyttes
kun ved EU-udbud

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD
Rammekontrakten er omfattet af den vejledende bekendtgørelse til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer nr. åååå/S ...-...... af dd/mm/åååå.

Rammekontrakten er udbudt i offentligt udbud i henhold til
EU's direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) ved bekendtgørelse fremsendt til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer dd/mm/åååå.
Rammekontrakten er udbudt i offentligt udbud som anført i
udbudsannoncen.

Udvælgelse
Ordregiver vil udelukke leverandører der er under konkurs
mv., i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45 stk. 2.
For at kunne få overdraget leverancen skal leverandøren i
forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved:

De her anførte
udvælgelseskriterier
skal være i overensstemmelse med de i
udbudsbekendtgørelsen
anførte kriterier.

(Økonomisk og finansiel formåen)
 udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden
gæld til det offentlige.
(Teknisk og/eller faglig formåen)
 Referencer for omsætning omfattende mængder, produktkvalitet/-specifikation og kunder for de seneste 3
år.
 Produktspecifikation for de tilbudte leverancer.
 Oplysning om hvilket laboratorium, der vil blive benyttet til at foretage (evt.) kontrol af leverancen.
 Dokumentation for hvilke analysestandarder (såfremt
der afviges fra de i kvalitetskravene anførte standarder) der vil blive benyttet til at dokumentere leverancens kvalitet. (Vedr. dokumentationsniveau henvises til "Specifikationer" pkt. 3.3)
For udvælgelse skal leverandøren kunne dokumentere en årlig
omsætning, der er betydeligt større end den udbudte, samt
tidligere leverancer af samme kvalitet og størrelse, som
den udbudte.
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1.2
Der er valgt kriteriet
laveste pris, idet
øvrige kvalitative
kriterier er indarbejdet økonomisk i
udbudsmaterialet.

Tildeling
Tildelingskriteriet er "den laveste pris".

Oplysningen om salttype indgår ikke i vurderingen.

1.3

Alternative tilbud
Alternative tilbud accepteres ikke.

1.4

Tilbudsfasen

Her kan evt. anføres,
at supplerende oplysninger løbende vil
blive givet på ordregivers køberprofil fx
www.xxx.dk/udbud

Det forudsættes at de bydende inden tilbud afgives har
gjort sig bekendt med leverancens art og omfang samt forholdene på leveringsstederne.
Dersom noget i udbudsgrundlaget er uklart for tilbudsgiver,
skal han senest 7 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos xxkommune, aa bb cc. Spørgsmål ønskes fremsendt skriftligt på e-mail abc@xxkommune.dk
1.5

Tilbudsafgivelse
Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudslisten i sin helhed.

Forbehold, der
vedrører:
–
grundlæggende
elementer
–
flere "ikke
grundlæggende
elementer"
–
eller som kun
vanskeligt eller
ikke kan prissættes
vil altid være
"væsentlige forbehold".

Forbehold til ordregivers udbudsmateriale vil, såfremt de
af ordregiver betragtes som mindre væsentlige, blive prissat af ordregiver og prisen vil blive lagt til tilbudssummen. Væsentlige forbehold vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Ordregiver afgør hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er væsentligt.
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Antal anføres.
Teksten tilpasses
kommunens udbudspolitik.

Tilbud skal afleveres i én original og xx kopier på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanavn.
Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke
telefax eller elektronisk afgivne tilbud.
Den medfølgende tilbudskuvert/tilbudslabel bedes benyttet.
Tilbud mærket "......................." og påført afsender
og telefonnummer modtages indtil:
Dato og tid
Sted

Der er ikke krav om
oplæsning af tilbud ved
indkøb. Teksten kan
udgå, hvis det ønskes.

hvor tilbuddene åbnes under overværelse af de bydende eller
deres repræsentanter der måtte være til stede.
Tilbudssummer og forbehold vil blive læst op.
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i xx dage efter tilbuddets åbning.
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