
Danmark- Aalborg: Apparater til fysisk eller kemisk analyse 
2017/S 167-343691 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Aalborg Universitet 
29102384 
Fredrik Bajers Vej 5 
Kontaktperson: Morten Denaa 
9220 Aalborg 
Danmark 
Telefon: +45 99403949 
E-mail: md@adm.aau.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.aau.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: forskning og uddannelse 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Anelyseapparatur til detektion af pesticider m.v. i vandige prøver.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

38430000 

Overskrift Danmark-Aalborg: Apparater til fysisk eller kemisk analyse

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Med forhandling (uden udbud)

Ordregiver Aalborg Universitet

Ordregiverens by Aalborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse

Sammenfatning af opgaven Anelyseapparatur til detektion af pesticider m.v. i vandige prøver. 
 
 
Aalborg Universitet (AAU) institut for Kemi og Bioteknologi har behov for at købe 
er analyseudstyr der skal anvendes til til detektion af pesticider, 
hormonforstyrrende stoffer, medicinrester og andre lavmolekylære organiske 
mikroforureninger i vandige prøver. Vandige prøver inkludere blandt andet 
behandlet spildevand, grundvand og søvand.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Aalborg Universitet (AAU) institut for Kemi og Bioteknologi har behov for at købe er 
analyseudstyr der skal anvendes til til detektion af pesticider, hormonforstyrrende stoffer, 
medicinrester og andre lavmolekylære organiske mikroforureninger i vandige prøver. Vandige 
prøver inkludere blandt andet behandlet spildevand, grundvand og søvand. 
Da anelyseapparaturet skal anvendes af mange forskellige brugere er det et krav at udstyret 
har selv rensning af Ionkilde, at udstyret har Guard Chip mellem indløb og kolonne, så det 
ikke er nødvendigt at trimme kolonnen. Det er videre et krav at man på udstyret hurtigt og 
enkelt kan skifte kolonne og metode og har mulighed for hurtig kromatografi uden brug af 
fordyrende særkolonner. Det er desuden vigtigt af man har mulighed for at opvarme 
quadrupole til 200 C for at holde dem rene. 
AAU har af tekniske årsager kun kunnet finde en leverandør der kan levere udstyr der kan 
opfylde universitetets behov. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 247 970.30 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, 
hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser af følgende årsag:  
� manglende konkurrence af tekniske årsager  
Forklaring:  
Aalborg Universitet (AAU) institut for Kemi og Bioteknologi har behov for at købe er 
analyseudstyr der skal anvendes til til detektion af pesticider, hormonforstyrrende stoffer, 
medicinrester og andre lavmolekylære organiske mikroforureninger i vandige prøver. Vandige 
prøver inkludere blandt andet behandlet spildevand, grundvand og søvand. 
Da anelyseapparaturet skal anvendes af mange forskellige brugere er det et krav at udstyret 
har selv rensning af Ionkilde, at udstyret har Guard Chip mellem indløb og kolonne, så det 
ikke er nødvendigt at trimme kolonnen. Det er videre et krav at man på udstyret hurtigt og 
enkelt kan skifte kolonne og metode og har mulighed for hurtig kromatografi uden brug af 
fordyrende særkolonner. Det er desuden vigtigt af man har mulighed for at opvarme 
quadrupole til 200 C for at holde dem rene. 
AAU har af tekniske årsager kun kunnet finde en leverandør der kan levere udstyr der kan 
opfylde universitetets behov. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
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Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Agilent Technologies Denmark ApS 
21852902 
Bygning A, 1. sal, Produktionsvej 42 
2600 Glostrup 
Danmark 
Telefon: +45 70130030 
E-mail: customercare_denmark@agilent.com 
Internetadresse: www.agilent.com/chem 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 247 970.30 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

3

mailto:customercare_denmark@agilent.com
http://www.agilent.com/chem
mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk/


Øvrige oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91736789

Sprog DA

Dokument nr. 343691-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01B15

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aalborg: Indsamling af husholdningsaffald 
2017/S 163-336680 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Aalborg Renovation 
Kontaktperson: Anders Dahl 
Aalborg 
Danmark 
E-mail: anders.dahl@aalborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.skidt.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af indsamling af restaffald i Aalborg Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90511200 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Overskrift Danmark-Aalborg: Indsamling af husholdningsaffald

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Aalborg Renovation

Ordregiverens by Aalborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90511200 Indsamling af husholdningsaffald

Sammenfatning af opgaven Udbud af indsamling af restaffald i Aalborg Kommune. 
 
 
Arbejdet omfatter indsamling af restaffald i containere (samt vedhængte poser 
med minielektronik, batterier og elpærer) i distrikterne Nord, Øst og Vest i 
Aalborg Kommune. Kontrakterne træder i kraft 1.10.2017.
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Arbejdet omfatter indsamling af restaffald i containere (samt vedhængte poser med 
minielektronik, batterier og elpærer) i distrikterne Nord, Øst og Vest i Aalborg Kommune. 
Kontrakterne træder i kraft 1.10.2017. 
Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: 
Distrikt Nord 
Distrikt Øst 
Distrikt Vest. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 108 811 035.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Indsamling af restaffald i distrikt Nord  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90511200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Arbejdet omfatter indsamling af restaffald i containere (samt vedhængte poser med 
minielektronik, batterier og elpærer) i distrikt Nord. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt kvalitetsstyring og opgaveløsning. Vægtning: 30 
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har: 
Option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange hver i op til 12 måneder. 
Option, renovationsbil; Gas 
Option udlevering af informationsmateriale 
Option udlevering af poser. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Indsamling af restaffald i distrikt Øst  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90511200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Arbejdet omfatter indsamling af restaffald i containere (samt vedhængte poser med 
minielektronik, batterier og elpærer) i distrikt Øst. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt kvalitetsstyring og opgaveløsning. Vægtning: 30 
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Vægtning: 20 
Pris 
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II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har: 
Option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange hver i op til 12 måneder. 
Option, renovationsbil; Gas 
Option udlevering af informationsmateriale 
Option udlevering af poser. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Indsamling af restaffald i distrikt Vest  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90511200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Arbejdet omfatter indsamling af restaffald i containere (samt vedhængte poser med 
minielektronik, batterier og elpærer) i distrikt Vest. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt kvalitetsstyring og opgaveløsning. Vægtning: 30 
Kvalitetskriterium: 
Tilbudt hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har: 
Option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange hver i op til 12 måneder. 
Option, renovationsbil; Gas 
Option udlevering af informationsmateriale 
Option udlevering af poser. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
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Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-177085 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Indsamling af restaffald i distrikt Nord  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

10-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Meldgaard Miljø A/S 
Aabenraa 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 45 989 300.00 EUR 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Betegnelse: Indsamling af restaffald i distrikt Øst  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

10-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Meldgaard Miljø A/S 
Aabenraa 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 32 630 615.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Betegnelse: Indsamling af restaffald i distrikt Vest  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 
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Øvrige oplysninger

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

10-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Meldgaard Miljø A/S 
Aabenraa 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 191 120.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Viborg 
Danmark 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en 
bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en 
kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. 
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, 
hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Valby 
Danmark 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578640

Sprog DA

Dokument nr. 336680-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

5



Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 090-177085

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2017/S 166-342793 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

2017/S 166-342793 

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Tjenesteydelser 

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Aalborg 
Sønderbro 12 
Kontaktpunkt(er): Jobcenterchef Jesper Dahlgaard 
Att: Hanne Weje Hangstrup 
9000 Aalborg 
Danmark 
Telefon: +45 99312603 
Mailadresse: hwh-fb@aalborg.dk  

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / 
ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Overskrift Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Aalborg Kommune, Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Aalborg

Ordregiverens by Aalborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72240000 Systemanalyse og programmering 
72250000 System- og supporttjenester 
72260000 Programmelrelaterede tjenester 
72300000 Datatjenester 
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater 
72416000 Applikationsudbydere 
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og CLOUD SaaS 
Services. 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud — SaaS 
Services. Leveringsaftalen omfatter Jobcentersystem til kommunens Jobcenter.
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Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og CLOUD SaaS Services. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Tjenesteydelser 

Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede 
tjenesteydelser 

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud — SaaS Services. 
Leveringsaftalen omfatter Jobcentersystem til kommunens Jobcenter. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 72200000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000, 72510000, 72416000, 
72514000 

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Ikke udfyldt  

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 13 557 789 DKK 
Eksklusive moms 

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) 
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) 
Direktiv 2004/18/EF 
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende 
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet 
Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. 
de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer. 

IV.2) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.1) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.3) Administrative oplysninger

Ikke udfyldt  

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

18.08.2017 
V.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

KMD A/S 
Lautrupparken 40-42 
2750 Ballerup 
Danmark 
Telefon: +45 44601000 
Internetadresse: www.kmd.dk 
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Øvrige oplysninger

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:  
Værdi: 13 557 789 DKK 
Eksklusive moms 

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Ikke udfyldt  

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Mailadresse: klfu@erst.dk  
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

29.08.2017 

Internet ID 91707173

Sprog DA

Dokument nr. 342793-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst
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Heading 01315

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aalborg: Rengøring af lokaler 
2017/S 161-332846 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Nordjylland 
Niels Bohrs Vej 30 
Kontaktperson: Anders R. Jøregsnen 
9220 Aalborg Ø 
Danmark 
Telefon: +45 97648000 
E-mail: anders.joergensen@rn.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rn.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

EU-udbud af rengøringsydelser på Bostedet Hadsund 2017.  

Sagsnr.: 2017-005853 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90911100 

Overskrift Danmark-Aalborg: Rengøring af lokaler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Nordjylland

Ordregiverens by Aalborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90911100 Rengøring af lokaler

Sammenfatning af opgaven EU-udbud af rengøringsydelser på Bostedet Hadsund 2017. 
 
 
Region Nordjylland udbyder rengøringsydelser på Bostedet Hadsund. Bostedet er 
et højt specialiseret socialpsykiatrisk bosted med 40 moderne Boliger i 2 
forskellige størrelser. Der er tale om indvendig rengøring af såvel Boliger, 
Boligfællesarealer og Servicearealer.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Region Nordjylland udbyder rengøringsydelser på Bostedet Hadsund. Bostedet er et højt 
specialiseret socialpsykiatrisk bosted med 40 moderne Boliger i 2 forskellige størrelser. Der er 
tale om indvendig rengøring af såvel Boliger, Boligfællesarealer og Servicearealer. 
Fælles for alle beboere er, at forudsigelighed og kontinuitet i dagligdagen er en vigtig faktor 
herunder også i relation til løsningen af rengøringsopgaver, som dog også løbende skal 
tilrettes den enkelte borgers konkrete situation. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 185 929.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Rengøringen udføres på Bostedet Hadsund, Ny Molhøjvej 2A — 2 F, 9560 Hadsund. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Region Nordjylland udbyder rengøringsydelser på Bostedet Hadsund. Bostedet er et højt 
specialiseret socialpsykiatrisk bosted med 40 moderne Boliger i 2 forskellige størrelser. Der er 
tale om indvendig rengøring af såvel Boliger, Boligfællesarealer og Servicearealer. 
Fælles for alle beboere er, at forudsigelighed og kontinuitet i dagligdagen er en vigtig faktor 
herunder også i relation til løsningen af rengøringsopgaver, som dog også løbende skal 
tilrettes den enkelte borgers konkrete situation. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 40 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-210192 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: EU-udbud af rengøringsydelser på Bostedet Hadsund 2017  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Elite Miljø A/S 
21018392 
8700 Horsens 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 185 929.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Udbuddet gennemføres elektronisk. Udbudsmaterialet findes elektronisk på 
www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkmgeduspi 
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via iBinder portalen, fanebladet »Beskeder«, 
menupunktet »Spørgsmål og svar«: 
Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. 
Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det 
omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. 
Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. I 
særlige tilfælde kan Ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål. 
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort på iBinder-portalen jf. ovenfor. Tilbudsgiverne er selv forpligtet til at holde sig 
opdateret med supplerende materiale, herunder spørgsmål/svar og rettelsesblade. 
Tilbudsgivere, der måtte blive bedt om det, skal verificere de oplysninger der er afgivet i ESPD 
dokumentet i forbindelse med afleveringen af et tilbud. Frist for dokumentation og kravene 
hertil fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 10. 
Som dokumentation for udelukkelsesgrunde: 
— Et uddrag af relevant register eller tilsvarende dokument, udstedt af en kompetent 
myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
Udbudslovens § 135, stk. 1, og 
— Et certifikat udstedt af en kompetent myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet 
af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. 
For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af 
serviceattest, der skal være udstedt ikke mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet. 
Husk at sikre at Serviceattesten indeholder oplysninger om de ovennævnte 
udelukkelsesgrunde. 
Som dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: 
en revisorattesteret erklæring indeholdende de seneste 3 disponible regnskabsårs 
oplysninger om: 
— Tilbudsgivers egenkapital. 
Kan oplysningerne udledes af tilbudsgivers årsrapporter, kan tilbudsgiver fremsende en kopi 
af de seneste 3 disponible regnskabsårs årsrapporter. 
Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge 
dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, 
som ordregiver skønner passende, jf. Udbudslovens § 154, stk. 2. 
Som dokumentation for teknisk og faglig formåen: 
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Øvrige oplysninger

Ordregiver er berettiget til at anmode om at få fremsendt en underskrevet referenceliste, 
indeholdende de betydeligste opgaver af tilsvarende rengøringsopgaver, som Tilbudsgiveren 
har udført i løbet af de seneste 3 år. Referencen/referencerne skal indeholde en beskrivelse 
af de fysiske rammer hvor der gøres rent, om rengøringen foregår i et tidsrum, hvor borgerne 
benytter de fysiske rammer, hvilke borgere, der benytter de fysiske rammer og med angivelse 
af navn på rengøringslokaliteten, kundereference, udførelsesperiode, kontraktstørrelse pr. år 
og kontaktperson hos kunden. Opgavens udførelse skal være påbegyndt på tidspunktet for 
afleveringen af ESPD dokumentet. 
Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på 
bekræftelse af oplysningernes rigtighed. 
Hvis relevant: 
Erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier 
Støtteerklæringer jf. udbudsbetingelserne bilag G og/eller H. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har 
offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har 
indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i 
standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning 
af klagen. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513637

Sprog DA

Dokument nr. 332846-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 105-210192

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union
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Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aalborg: Rengøring af lokaler 
2017/S 162-334609 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

SOSU Nord 
På Sporet 8A 
Kontaktperson: Stig Rytter 
9000 Aalborg 
Danmark 
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.d-s-r.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rengøringsservice — SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Aalborg: Rengøring af lokaler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver SOSU Nord

Ordregiverens by Aalborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90911100 Rengøring af lokaler 
90911300 Vinduespudsning

Sammenfatning af opgaven Rengøringsservice — SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland. 
 
 
SOSU Nord udbyder, som værtsinstitution for et administrativt driftsfællesskab 
omfattende SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland, rengøringsservice og 
vinduespolering i delvis fælles bygningskompleks (ca. 27 000 m²) på adressen På 
Sporet 8 i Aalborg. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og 
rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter udvendig facade 
glas.
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90911100 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

SOSU Nord udbyder, som værtsinstitution for et administrativt driftsfællesskab omfattende 
SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland, rengøringsservice og vinduespolering i delvis fælles 
bygningskompleks (ca. 27 000 m²) på adressen På Sporet 8 i Aalborg. Rengøringsservice 
omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering 
omfatter udvendig facade glas. 
Opgaven udbydes samlet i en aftale. Se i øvrigt udbudsmaterialet. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 987 657.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90911300 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland, På Sporet 8, 9000 Aalborg. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på SOSU Nord og VUC & HF 
Nordjylland. Ansøger (økonomisk aktør) skal vedhæfte det fælleseuropæiske udbudsdokument 
(ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. En økonomisk 
aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde 
udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD. En økonomisk aktør, der deltager alene, 
men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager 
vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for 
hver af de enheder, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder 
midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de 
deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i 
del II-V. 
ESPD dokumentet vedhæftet ansøgningen skal være udfyldt med oplysninger i: 
— Del IIA: Oplysninger om den økonomiske aktør 
— Del IIB: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter 
— Del IIC: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet 
— Del IIIA: Grunde vedrørende straffedomme 
— Del IIIB: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger 
— Del IIIC: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse 
med udøvelsen af erhvervet 
— Del IVB: Økonomisk og finansiel formåen. 
Under punktet »Samlet årsomsætning« indskrives den økonomiske aktørs samlede 
årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår. Under »Øvrige økonomiske og finansielle 
krav« indskrives den økonomiske aktørs egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår 
— Del IVC: Teknisk og faglig formåen. 
Under punktet »For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af 
den anførte type« indskrives referenceliste med op til 5 (ved angivelse af mere end 5 
referencer vil det være de 5 første/øverste referencer der indgår i udvælgelsen/begrænsning 
af antallet af kvalificerede ansøgere) af de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er 
udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: Beskrivelse (opgave- og 
ydelsesbeskrivelse), Beløb (kontraktsum pr. år), Dato (startdato samt slutdato, hvis kendt) og 
Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn) 
— Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere. 
Bemærk at den konkrete besvarelse kan fordre, at flere felter skal udfyldes. Følg 
anvisningerne i eESPD'en. 
eESPD vil være at finde som en særskilt xml-fil under udbudsmaterialet i CTM systemet. 
Bemærk, at filen ikke skal åbnes. Den skal i stedet gemmes på et lokalt drev på din computer. 
Filen indlæses derefter i Europa Kommissionens elektroniske ESPD-system på 
internetadressen ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome Når det ønskede sprog er 
valgt i systemet, vælger du »Jeg er en økonomisk aktør« og »Importere ESPD«. I en korrekt 
indlæst fil vil felterne under »Indkøberens identitet« og »Oplysninger om udbudsproceduren« 
være udfyldt af ordregiver. Du kan læse mere om udfyldelsen af eESPD som 
tilbudsgiver/ansøger i kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om det 
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elektroniske ESPD på www.bedreudbud.dk/ 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 55 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af 
kravspecifikation for ekstraopgaver. 
Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse 
fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskema som tilkøbsydelser. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 080-154368 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Rengøringsservice — SOSU Nord og VUC & HF Nordjylland  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
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Kongsvang Rengøringsservice A/S 
28689276 
Klamsagervej 2 
8230 Åbyhøj 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 987 657.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som 
et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings 
portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på 
www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM 
Systemet. Kun ansøgning modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt 
ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden www.eu-
supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte 
udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på 
knappen »Accepter«. 
Ansøger skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. 
Hver ansøger kan alene indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Tilbudsgivers/Ansøgers 
omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud/ansøgning er ordregiver uvedkommende. I 
øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM systemet på det 
konkrete udbud under »Her kan du se alle ordregivers udbudsdokumenter«. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016 — kan hentes på 
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter 
proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og 
ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage 
over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem 
der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når 
underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 
Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til 
Klagenævnet for Udbud inden: 
— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 
kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de 
nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 
12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
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Øvrige oplysninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91547059

Sprog DA

Dokument nr. 334609-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 080-154368

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 
2017/S 170-348931 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Arbejdernes Andels Boligforening 
41954817 
Langelandsgade 50 
8000 Aarhus C 
Danmark 
E-mail: bolig@aabnet.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.aabnet.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Bindesbøll — Udbud af totalrådgivning.  

Overskrift Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Arbejdernes Andels Boligforening

Ordregiverens by Aarhus

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 
71300000 Ingeniørvirksomhed 
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed 
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

Sammenfatning af opgaven Bindesbøll — Udbud af totalrådgivning. 
 
 
Ordregiver har erhvervet en eksisterende ejendom (Psykiatrisk Hospital i Risskov), 
hvori der indgår såvel fredede som bevaringsværdige bygninger. Ejendommen 
skal ombygges til ca. 18 000 etagemeter familieboliger. Til brug for realisering af 
projektet har Ordregiver behov for en totalrådgiver, der dækker alle arkitekt-, 
herunder landskabsarkitekt-, og ingeniørfaglige ydelser.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Ordregiver har erhvervet en eksisterende ejendom (Psykiatrisk Hospital i Risskov), hvori der 
indgår såvel fredede som bevaringsværdige bygninger. Ejendommen skal ombygges til ca. 18 
000 etagemeter familieboliger. Til brug for realisering af projektet har Ordregiver behov for en 
totalrådgiver, der dækker alle arkitekt-, herunder landskabsarkitekt-, og ingeniørfaglige 
ydelser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 149 339.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71200000, 71300000, 71400000, 71500000, 71600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
8240 Risskov. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

AAB prækvalificerede den 27.4.2017 fem totalrådgiverhold til at deltage i det begrænsede 
udbud. Heraf modtog AAB den 31.5.2017 tilbud fra fire totalrådgiverhold. Den 30.6.2017 blev 
kontrakten tildelt KPF Arkitekter A/S. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
CV'er. Vægtning: 25 
Kvalitetskriterium: 
Procesbeskrivelse. Vægtning: 25 
Kvalitetskriterium: 
Faglig tilgang til opgaven. Vægtning: 25 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Kontrakten indeholder en option på byggeledelse samt en option på fagtilsyn. Optionerne kan 
kaldes hver for sig eller samlet. Optionerne kan kaldes af Ordregiver senest 5 måneder før 
byggestart dvs. igangsættelse af udførelsesarbejderne. Kontraktværdien er oplyst inklusiv 
optioner. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 
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IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 051-094219 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Bindesbøll — Udbud af totalrådgivning  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

KPF Arkitekter A/S 
26656214 
Mindet 2, 2. sal 
8000 Aarhus C 
Danmark 
Telefon: +45 89992299 
E-mail: info@kpf.dk 
Internetadresse: www.kpf.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 149 339.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure
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Øvrige oplysninger

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter 
afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 
2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund 
for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 
kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91868297

Sprog DA

Dokument nr. 348931-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 051-094219

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aarhus: Betonvarer 
2017/S 161-332240 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 
55133018 
Bautavej 1 
Kontaktperson: Vicki Hald Christensen 
8210 Aarhus V 
Danmark 
Telefon: +45 41873336 
E-mail: vhc@aarhus.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/72689790.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.aarhus.dk/kommune 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Annullation af udbud »Levering af beton (kantstensbeton, grusbeton/cementmørtel samt 
specialbeton) til Aarhus Kommune, Natur og Vejservice (NVS)«.  

Overskrift Danmark-Aarhus: Betonvarer

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Ordregiverens by Aarhus

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 44114200 Betonvarer 
44110000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder

Sammenfatning af opgaven Annullation af udbud »Levering af beton (kantstensbeton, 
grusbeton/cementmørtel samt specialbeton) til Aarhus Kommune, Natur og 
Vejservice (NVS)«. 
 
 
Annullation af udbud »Levering af beton (kantstensbeton, 
grusbeton/cementmørtel samt specialbeton) til Aarhus Kommune, Natur og 
Vejservice (NVS)«.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

44114200 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Annullation af udbud »Levering af beton (kantstensbeton, grusbeton/cementmørtel samt 
specialbeton) til Aarhus Kommune, Natur og Vejservice (NVS)«. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

44110000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Aarhus Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Annullation af udbud »Levering af beton (kantstensbeton, grusbeton/cementmørtel samt 
specialbeton) til Aarhus Kommune, Natur og Vejservice (NVS)«, da alle indkomne tilbud er ikke-
forskriftsmæssige eller uacceptable. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Service. Vægtning: 20 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 107-214742 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  
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Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
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Øvrige oplysninger

Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91511736

Sprog DA

Dokument nr. 332240-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 107-214742

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Aarhus: Sikkerhedstjenester 
2017/S 165-340465 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Fonden Aarhus 2017 
34731152 
Hack Kampmanns Plads 2, 2. 
Kontaktperson: Bjarne Skovsborg Hansen 
8000 Aarhus C 
Danmark 
Telefon: +45 41858185 /+45 20170099 
E-mail: bjarne.hansen@aarhus2017.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.aarhus2017.dk/da/ 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: europæisk kulturhovedstad 2017 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af sikkerhedsydelser til Europæisk Kulturhovedstad 2017's afslutningceremoni i Hvide 

Overskrift Danmark-Aarhus: Sikkerhedstjenester

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Fonden Aarhus 2017

Ordregiverens by Aarhus

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 79710000 Sikkerhedstjenester 
35113300 Sikkerhedsinstallationer 
75241000 Tjenester i forbindelse med offentlig sikkerhed 
79417000 Sikkerhedsrådgivning 
45233292 Installation af sikkerhedsudstyr

Sammenfatning af opgaven Levering af sikkerhedsydelser til Europæisk Kulturhovedstad 2017's 
afslutningceremoni i Hvide Sande. 
 
 
Denne profylaksebekendtgørelse foretages på baggrund af Fondens Aarhus 
2017's vurdering, at indkøb af sikkerhedsydelser til afslutningsceremonien i Hvide 
Sande for Europæisk Kulturhovedstad 2017, der forventes afholdt den 
9.12.2017, ikke har klar grænseoverskridende interesse, og som følge heraf ikke 
er underlagt annoncering på udbud.dk.
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Sande.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

79710000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Denne profylaksebekendtgørelse foretages på baggrund af Fondens Aarhus 2017's vurdering, 
at indkøb af sikkerhedsydelser til afslutningsceremonien i Hvide Sande for Europæisk 
Kulturhovedstad 2017, der forventes afholdt den 9.12.2017, ikke har klar 
grænseoverskridende interesse, og som følge heraf ikke er underlagt annoncering på 
udbud.dk. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 170 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

79710000, 35113300, 75241000, 79417000, 45233292 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Hvide Sande, Danmark. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Kontrakten omfatter tjenesteydelser i form af udarbejdelse af en sikkerhedsplan, planlægning 
og valg af sikkerhedsforanstaltninger, udarbejdelse af kortmateriale og afvikling af den valgte 
sikkerhedsløsning i forbindelse med ceremoniens gennemførelse. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:  
Europæisk Kulturhovedstad 2017. 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Fonden Aarhus 2017 har vurderet, at kontrakten er under EU's tærskelværdier og ikke har klar 
grænseoverskridende interesse. Følgende forhold har været afgørende for Fonden Aarhus 
2017's samlede vurdering, at der ikke er klar grænseoverskridende interesse: Kontraktens 
økonomiske størrelse, at vejledning forventes at foregå på dansk samt kravet om at kunne 
arbejde indenfor dansk lovgivning og samarbejde med danske myndigheder på 
sikkerhedsområdet, at der er tale om en engangsleverancer med en forventet opstilling 2-4 
dage inden showdag (den 9.12.2017) afvikling på showdag og nedtagning umiddelbart efter 
show. Den korte kontraktperiode taler for, at der ikke er klar grænseoverskridende interesse, 
da der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at etablere sig på det danske marked. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger
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Øvrige oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Sikkerhedsydelser til Europæisk Kulturhovedstad 2017's afslutningsceremoni i Hvide Sande  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

24-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

ConCom Safety 
26465745 
Havsteensvej 11 
8000 Aarhus C 
Danmark 
Telefon: +45 70220715 
E-mail: mt@concomsafety.dk 
Internetadresse: concomsafety.com/ 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 170 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 170 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Ikke udfyldt  

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91672339
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Sprog DA

Dokument nr. 340465-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01C15

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Allerød: Forsikringstjenester 
2017/S 167-344139 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Lillerød Boligforening 
Kirkevænget 8A 
Kontaktperson: Else Westergaard 
3450 Allerød 
Danmark 
Telefon: +45 75119960 
E-mail: ewe@contea.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.contea.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/287387 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Forsikringsudbud for Lillerød Boligselskab.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

66510000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Allerød: Forsikringstjenester

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Lillerød Boligforening

Ordregiverens by Allerød

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 66510000 Forsikringstjenester 
66515000 Skades- eller tabsforsikring 
66515100 Forsikring i forbindelse med brand

Sammenfatning af opgaven Forsikringsudbud for Lillerød Boligselskab. 
 
 
Forsikringsudbud for Lillerød Boligselskab.
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Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Forsikringsudbud for Lillerød Boligselskab. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 100.00 / Højeste bud: 200.00 DKK  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Generelle vilkår  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

66515000, 66515100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Allerød. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Generelle vilkår. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1A — Bygning  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

66515000, 66515100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Allerød. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 1A — Bygning. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1B — Løsøre  
Delkontraktnr.: 3 
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II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

66515000, 66515100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Allerød. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 1B — Løsøre. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1C — EDB-kasko  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

66515000, 66515100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Allerød. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 1C — EDB-kasko. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 2 — Glasforsikring  
Delkontraktnr.: 5 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

66515000, 66515100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Allerød. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 2 — Glasforsikring. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service. Vægtning: 30 
Pris 
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II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-209985 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Generelle vilkår  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Delaftale 1A — Bygning  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling
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V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Gjensidige Forsikring 
33259247 
Otto Mønsteds Plads 11 
1563 København 
Danmark 
Telefon: +45 77325215 
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk 
Internetadresse: www.gjensidige.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 100.00 / Højeste bud: 200.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Delaftale 1B — Løsøre  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Gjensidige Forsikring 
33259247 
Otto Mønsteds Plads 11 
1563 København 
Danmark 
Telefon: +45 77325215 
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk 
Internetadresse: www.gjensidige.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 100.00 / Højeste bud: 200.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Delaftale 1C — EDB-kasko  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 
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V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Gjensidige Forsikring 
33259247 
Otto Mønsteds Plads 11 
1563 København 
Danmark 
Telefon: +45 77325215 
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk 
Internetadresse: www.gjensidige.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 100.00 / Højeste bud: 200.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5 
Delkontraktnr.: 5 
Betegnelse: Delaftale 2 — Glasforsikring  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Gjensidige Forsikring 
33259247 
Otto Mønsteds Plads 11 
1563 København 
Danmark 
Telefon: +45 77325215 
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk 
Internetadresse: www.gjensidige.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 100.00 / Højeste bud: 200.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger
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Øvrige oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Se udbudsmaterialet. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/om-os/kontakt/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738172

Sprog DA

Dokument nr. 344139-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 105-209985

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Ballerup: Ammunition
2017/S 165-340832 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed 

Varer 

Direktiv 2009/81/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) 
Lautrupbjerg 1-5 
Att: Mike Fog 
2750 Ballerup 
Danmark 
Telefon: +45 72575999 
Mailadresse: FMI-LA-CHWAM@mil.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.fmi.dk 

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.3) Hovedaktivitet

Forsvar 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / 
ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten

Overskrift Danmark-Ballerup: Ammunition

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Ordregiverens by Ballerup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 35330000 Ammunition

Sammenfatning af opgaven Framework agreement regarding acquisition of ammunition (contract category 1: 
small caliber). 
 
This tender procedure covers four framework agreements regarding acquisition 
of ammunition. The agreements are specified as follows; Contract Category 1: 
Small caliber, Contract Category 2: Medium/Large caliber, Contract Category 3: 
Indirect, and Contract Category 4: Pyrotechnics. This notice (only) concerns the 
award of the Contract Category 1; Small Caliber. The tender procedure for 
Contract Category 2 and 3 has not yet been concluded. The tender procedure 
for Contract Category 4 has been cancelled, and a new tender procedure for 
this Contract Category has been initiated and published under Contract Notice 
2017/S 123-250770.
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Framework agreement regarding acquisition of ammunition (contract category 1: small caliber). 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Varer 

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

This tender procedure covers four framework agreements regarding acquisition of 
ammunition. The agreements are specified as follows; Contract Category 1: Small caliber, 
Contract Category 2: Medium/Large caliber, Contract Category 3: Indirect, and Contract 
Category 4: Pyrotechnics. This notice (only) concerns the award of the Contract Category 1; 
Small Caliber. The tender procedure for Contract Category 2 and 3 has not yet been 
concluded. The tender procedure for Contract Category 4 has been cancelled, and a new 
tender procedure for this Contract Category has been initiated and published under Contract 
Notice 2017/S 123-250770. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35330000 

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 423 500 000 DKK 
Eksklusive moms 

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af:  
1. Price. Vægtning: 70 
2. Operational Performance. Vægtning: 30 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion: nej 

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 092-165045 af 13.05.2016
Andre forudgående offentliggørelser 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 100-178764  af 26.05.2016 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 106-189010  af 03.06.2016 

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Contract Category 1: Small caliber 

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

03.07.2017 

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 2 

Antal bud modtaget elektronisk: 2 

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Expal Systems S.A. 
Avenida del Partenón 16 
28042 Madrid 
Spanien 
Telefon: +34 917220235 
Fax: +34 917222095 
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Internetadresse: www.maxam.net/en/expal 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi 
Værdi 423 500 000 DKK 
Eksklusive moms 

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja 
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til 
tredjemand:  
Ikke kendt 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

VI.2) Yderligere oplysninger

As also stated in section II.1.4), this notice (only) concerns the award of the Contract 
Category 1; Small caliber. The tender procedure for Contract Category 2 and 3 has not yet 
been concluded. The tender procedure for Contract Category 4 has been cancelled, and a 
new tender procedure for this Contract Category has been initiated and published under 
Contract Notice 2017/S 123-250770. 
The value stated in section II.2.1) and V.4) is the technical evaluation price calculated in 
connection with the tender evaluation and hence, is used for evaluation purposes only. 
The date stated in V.1) is the date for the contract award decision for Contract Category 1; 
Small caliber. The contract was signed on 24.8.2017. 

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk  
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Pursuant to Section 3 of the Danish Consolidation Act no. 593 of 2 June 2016 on the 
Complaints Board for Public Procurement (available at www.retsinformation.dk), the following 
time limits for filing a complaint apply: 
Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints 
Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting 
authority has sent notification to the candidates involved, cf. § 7(1) of the Act on the 
Complaints Board for Public Procurement, provided that the notification includes a short 
account of the relevant reasons for the decision. 
Other complaints must in accordance with § 7(2) of the Act on the Complaints Board for Public 
Procurement be filed with The Complaints Board for Public Procurement within: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in 
the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication 
date). 
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the 
tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a 
framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, 
provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the 
candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework 
agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for 
the decision. 
4) 20 calendar days starting the day after the contracting authority has published a notice 
concerning his decision to uphold the contract, cf. the principle in § 185(2) of the Public 
Procurement Act (act no. 1564 of 15.12.2015 — available at www.retsinformation.dk). 
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest 
simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public 
Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. § 6
(4) of the Act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not been 
lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is requested that 
the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) of the said act. 
The e-mail of The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1. 
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Original tekst

The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is 
available at the internet address stated in section VI.4.1. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

29.08.2017 

Contract award notice for contracts in the field of defence and security 

Supplies 

Directive 2009/81/EC 

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) 
Lautrupbjerg 1-5 
For the attention of: Mike Fog 
2750 Ballerup 
Denmark 
Telephone: +45 72575999 
E-mail: FMI-LA-CHWAM@mil.dk  

Internet address(es):  
General address of the contracting authority/entity: www.fmi.dk 

I.2) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions 

I.3) Main activity

Defence 

I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities

The contracting authority/entity is purchasing on behalf of other contracting 
authorities/entities: no 

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority/entity

Framework agreement regarding acquisition of ammunition (contract category 1: small caliber). 

II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance

Supplies 

Main site or location of works, place of delivery or of performance:  

II.1.3) Information on framework agreement

II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

This tender procedure covers four framework agreements regarding acquisition of 
ammunition. The agreements are specified as follows; Contract Category 1: Small caliber, 
Contract Category 2: Medium/Large caliber, Contract Category 3: Indirect, and Contract 
Category 4: Pyrotechnics. This notice (only) concerns the award of the Contract Category 1; 
Small Caliber. The tender procedure for Contract Category 2 and 3 has not yet been 
concluded. The tender procedure for Contract Category 4 has been cancelled, and a new 
tender procedure for this Contract Category has been initiated and published under Contract 
Notice 2017/S 123-250770. 

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

35330000 
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II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 423 500 000 DKK 
Excluding VAT 

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure

Negotiated with publication of a contract notice 

IV.2) Award criteria

IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of:  
1. Price. Weighting: 70 
2. Operational Performance. Weighting: 30 

IV.2.2) Information about electronic auction

An electronic auction has been used no 

IV.3) Administrative information

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority/entity: 

Blank  

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice 
Notice number in the OJEU: 2016/S 092-165045 of 13.05.2016
Other previous publications 
Notice number in the OJEU: 2016/S 100-178764  of 26.05.2016 
Notice number in the OJEU: 2016/S 106-189010  of 03.06.2016 

Section V: Award of contract

Lot title: Contract Category 1: Small caliber 

V.1) Date of contract award decision

03.07.2017 

V.2) Information about offers

Number of offers received: 2 

Number of offers received by electronic means: 2 

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision 
has been taken

Expal Systems S.A. 
Avenida del Partenón 16 
28042 Madrid 
Spain 
Telephone: +34 917220235 
Fax: +34 917222095 
Internet address: www.maxam.net/en/expal 

V.4) Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract 
Value 423 500 000 DKK 
Excluding VAT 

V.5) Information about subcontracting

The contract is likely to be sub-contracted: yes 
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:  
Not known 

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds

The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no 

VI.2) Additional information

As also stated in section II.1.4), this notice (only) concerns the award of the Contract 
Category 1; Small caliber. The tender procedure for Contract Category 2 and 3 has not yet 
been concluded. The tender procedure for Contract Category 4 has been cancelled, and a 
new tender procedure for this Contract Category has been initiated and published under 
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Øvrige oplysninger

Contract Notice 2017/S 123-250770. 
The value stated in section II.2.1) and V.4) is the technical evaluation price calculated in 
connection with the tender evaluation and hence, is used for evaluation purposes only. 
The date stated in V.1) is the date for the contract award decision for Contract Category 1; 
Small caliber. The contract was signed on 24.8.2017. 

VI.3) Procedures for appeal

VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk  
Internet address: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.3.2) Lodging of appeals

Precise information on deadline(s) for lodging appeals:  
Pursuant to Section 3 of the Danish Consolidation Act no. 593 of 2 June 2016 on the 
Complaints Board for Public Procurement (available at www.retsinformation.dk), the following 
time limits for filing a complaint apply: 
Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints 
Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting 
authority has sent notification to the candidates involved, cf. § 7(1) of the Act on the 
Complaints Board for Public Procurement, provided that the notification includes a short 
account of the relevant reasons for the decision. 
Other complaints must in accordance with § 7(2) of the Act on the Complaints Board for Public 
Procurement be filed with The Complaints Board for Public Procurement within: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in 
the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication 
date). 
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the 
tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a 
framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, 
provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the 
candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework 
agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for 
the decision. 
4) 20 calendar days starting the day after the contracting authority has published a notice 
concerning his decision to uphold the contract, cf. the principle in § 185(2) of the Public 
Procurement Act (act no. 1564 of 15.12.2015 — available at www.retsinformation.dk). 
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest 
simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public 
Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. § 6
(4) of the Act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not been 
lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is requested that 
the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) of the said act. 
The e-mail of The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1. 
The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is 
available at the internet address stated in section VI.4.1. 

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk  
Internet address: www.kfst.dk 

VI.4) Date of dispatch of this notice

29.08.2017 

Internet ID 91673470

Sprog DA

Dokument nr. 340832-2017
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Danmark- Ballerup: Dele til lyd- og videoudstyr
2017/S 169-347953 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed 

Tjenesteydelser 

Direktiv 2009/81/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danish Defence Acquisition and Loigistics Organization (DALO) 
Lautrupbjerg 1 
2750 Ballerup 
Danmark 

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.fmi.dk 

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.3) Hovedaktivitet

Forsvar 

Overskrift Danmark-Ballerup: Dele til lyd- og videoudstyr

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Danish Defence Acquisition and Loigistics Organization (DALO)

Ordregiverens by Ballerup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 32350000 Dele til lyd- og videoudstyr 
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer 
45310000 Udførelse af elektriske installationer 
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr 
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72245000 Systemanalyse og programmering på kontraktbasis 
72250000 System- og supporttjenester

Sammenfatning af opgaven Acquisition of integrated Audio/Video switching Solutions. 
 
DALO has awarded a contract regarding design, engineering, delivery of 
components, and installation of Audio Video (AV) systems and solutions for 
briefing rooms and operations centres. The contract has been awarded to 
Danmon Group Systems A/S, cf. contract award notice 2017/S 106-214172. 
The award of the contract has been subject to prior publication of a contract 
notice in the OJEU/TED, cf. contract notice 2017/S 037-067984, and a full 
procurement process has been conducted. This contract award notice concerns 
a Variation Order to the contract. During design workshops conducted in 
accordance with the contract, DALO and Danmon Group Systems A/S have 
identified some desired technical adjustments to the AV systems and solutions. 
The changes are minor and entail an additional price of 117 283 DKK (ex. VAT). 
The Variation Order has been made in accordance with the regulation in the 
contract concerning Variation Orders and — as mentioned — is the outcome of 
the design workshops prescribed in the contract. Thus, the changes are the 
result of contractual change mechanisms. Furthermore, in any case, it is DALO's 
assessment that the technical changes would not constitute a material change 
of the contract.
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I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / 
ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten

Acquisition of integrated Audio/Video switching Solutions. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Tjenesteydelser 

Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

DALO has awarded a contract regarding design, engineering, delivery of components, and 
installation of Audio Video (AV) systems and solutions for briefing rooms and operations 
centres. The contract has been awarded to Danmon Group Systems A/S, cf. contract award 
notice 2017/S 106-214172. The award of the contract has been subject to prior publication of 
a contract notice in the OJEU/TED, cf. contract notice 2017/S 037-067984, and a full 
procurement process has been conducted. This contract award notice concerns a Variation 
Order to the contract. During design workshops conducted in accordance with the contract, 
DALO and Danmon Group Systems A/S have identified some desired technical adjustments to 
the AV systems and solutions. The changes are minor and entail an additional price of 117 
283 DKK (ex. VAT). The Variation Order has been made in accordance with the regulation in 
the contract concerning Variation Orders and — as mentioned — is the outcome of the design 
workshops prescribed in the contract. Thus, the changes are the result of contractual change 
mechanisms. Furthermore, in any case, it is DALO's assessment that the technical changes 
would not constitute a material change of the contract. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32350000, 45300000, 45310000, 50340000, 72000000, 72245000, 72250000 

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 117 283 DKK 
Eksklusive moms 

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Begrænset 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af:  
1. Price. Vægtning: 50 
2. Delivery Date. Vægtning: 50 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion: nej 

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 037-067984 af 22.02.2017
Andre forudgående offentliggørelser 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 106-214172  af 03.06.2017 

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 460004590 
Betegnelse: Acquisition of integrated Audio/Video switching Solutions 

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
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15.08.2017 

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal bud modtaget elektronisk: 1 

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Danmon Group Systems A/S 
Nybrovej 99 
2820 Gentofte 
Danmark 
Telefon: +45 45968800 
Fax: +45 45934150 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi 
Værdi: 117 283 DKK 
Eksklusive moms 

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

VI.2) Yderligere oplysninger

The date in the notice section V.1) is the date of signature of the amendment to the contract. 
The value stated in the notice section V.4) is the value of the amendment to the contract. 

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Mailadresse: klfu@erst.dk  
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Pursuant to Danish act on The Complaints Board for Public Procurement (act No 492 of 
12.5.2010 with subsequent amendments — available atwww.retsinformation.dk), the following 
time limits for filing a complaint apply: 
Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints 
Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting 
authority has sent notification to the candidates involved, provided that the notification 
includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in 
the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication 
date). 
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the 
tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a 
framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, 
provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the 
candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework 
agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for 
the decision. 
4) 20 calendar days starting the day after the contracting authority has published a notice 
concerning his decision to uphold the contract, cf. the principle in § 185(2) of the Danish act on 
Public Procurement (act No 1564 of 15.12.2015 — available at www.retsinformation.dk). 
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest 
simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public 
Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. § 6
(4) of the act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not been 
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Original tekst

lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is requested that 
the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) of the said act. 
The e-mail of The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1). 
The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is 
available at the internet address stated in section VI.4.1). 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

01.09.2017 

Contract award notice for contracts in the field of defence and security 

Services 

Directive 2009/81/EC 

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Danish Defence Acquisition and Loigistics Organization (DALO) 
Lautrupbjerg 1 
2750 Ballerup 
Denmark 

Internet address(es):  
General address of the contracting authority/entity: www.fmi.dk 

I.2) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions 

I.3) Main activity

Defence 

I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities

The contracting authority/entity is purchasing on behalf of other contracting 
authorities/entities: no 

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority/entity

Acquisition of integrated Audio/Video switching Solutions. 

II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance

Services 

Service category No 13: Computer and related services 

Main site or location of works, place of delivery or of performance:  
II.1.3) Information on framework agreement

Blank  

II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

DALO has awarded a contract regarding design, engineering, delivery of components, and 
installation of Audio Video (AV) systems and solutions for briefing rooms and operations 
centres. The contract has been awarded to Danmon Group Systems A/S, cf. contract award 
notice 2017/S 106-214172. The award of the contract has been subject to prior publication of 
a contract notice in the OJEU/TED, cf. contract notice 2017/S 037-067984, and a full 
procurement process has been conducted. This contract award notice concerns a Variation 
Order to the contract. During design workshops conducted in accordance with the contract, 
DALO and Danmon Group Systems A/S have identified some desired technical adjustments to 
the AV systems and solutions. The changes are minor and entail an additional price of 117 
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283 DKK (ex. VAT). The Variation Order has been made in accordance with the regulation in 
the contract concerning Variation Orders and — as mentioned — is the outcome of the design 
workshops prescribed in the contract. Thus, the changes are the result of contractual change 
mechanisms. Furthermore, in any case, it is DALO's assessment that the technical changes 
would not constitute a material change of the contract. 

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

32350000, 45300000, 45310000, 50340000, 72000000, 72245000, 72250000 

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 117 283 DKK 
Excluding VAT 

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure

Restricted 

IV.2) Award criteria

IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of:  
1. Price. Weighting: 50 
2. Delivery Date. Weighting: 50 

IV.2.2) Information about electronic auction

An electronic auction has been used no 

IV.3) Administrative information

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority/entity: 

Blank  

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice 
Notice number in the OJEU: 2017/S 037-067984 of 22.02.2017
Other previous publications 
Notice number in the OJEU: 2017/S 106-214172  of 03.06.2017 

Section V: Award of contract

Contract No: 460004590 
Lot title: Acquisition of integrated Audio/Video switching Solutions 

V.1) Date of contract award decision

15.08.2017 

V.2) Information about offers

Number of offers received by electronic means: 1 

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision 
has been taken

Danmon Group Systems A/S 
Nybrovej 99 
2820 Gentofte 
Denmark 
Telephone: +45 45968800 
Fax: +45 45934150 

V.4) Information on value of contract

Total final value of the contract 
Value: 117 283 DKK 
Excluding VAT 

V.5) Information about subcontracting

The contract is likely to be sub-contracted: no 

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds

The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no 

VI.2) Additional information
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Øvrige oplysninger

The date in the notice section V.1) is the date of signature of the amendment to the contract. 
The value stated in the notice section V.4) is the value of the amendment to the contract. 

VI.3) Procedures for appeal

VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk  
Fax: +45 33307799 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.3.2) Lodging of appeals

Precise information on deadline(s) for lodging appeals:  
Pursuant to Danish act on The Complaints Board for Public Procurement (act No 492 of 
12.5.2010 with subsequent amendments — available atwww.retsinformation.dk), the following 
time limits for filing a complaint apply: 
Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints 
Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting 
authority has sent notification to the candidates involved, provided that the notification 
includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in 
the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication 
date). 
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the 
tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a 
framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, 
provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the 
candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework 
agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for 
the decision. 
4) 20 calendar days starting the day after the contracting authority has published a notice 
concerning his decision to uphold the contract, cf. the principle in § 185(2) of the Danish act on 
Public Procurement (act No 1564 of 15.12.2015 — available at www.retsinformation.dk). 
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest 
simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public 
Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. § 6
(4) of the act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not been 
lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is requested that 
the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) of the said act. 
The e-mail of The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1). 
The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is 
available at the internet address stated in section VI.4.1). 

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk  
Fax: +45 41715100 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.4) Date of dispatch of this notice

01.09.2017 

Internet ID 91839791

Sprog DA

Dokument nr. 347953-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017
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Danmark- Ballerup: Uddannelse og simulering — militærkøretøjer 
2017/S 165-340829 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2009/81/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 
Lautrupbjerg 1-5 
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen 
2750 Ballerup 
Danmark 
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Forsvar 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rammeaftale vedr. reservedele til BT46 træningssystem.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

80630000 

Overskrift Danmark-Ballerup: Uddannelse og simulering — militærkøretøjer

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Med forhandling (uden udbud)

Ordregiver Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Ordregiverens by Ballerup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 80630000 Uddannelse og simulering - militærkøretøjer 
34152000 Øvelsessimulatorer 
80600000 Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og 
sikkerhedsmateriale

Sammenfatning af opgaven Rammeaftale vedr. reservedele til BT46 træningssystem. 
 
 
BT46 er et simuleringssystem, der anvendes til træning af forsvarets soldater i 
anvendelse af militære køretøjer. BT46-systemet anvendes til at simulere 
kampsituationer som anvendes ved forberedelse til forsvarets indsættelse i 
militære operationer. Systemet muliggør træning i anvendelse af våbensystemer 
på de militære køretøjer.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

BT46 er et simuleringssystem, der anvendes til træning af forsvarets soldater i anvendelse af 
militære køretøjer. BT46-systemet anvendes til at simulere kampsituationer som anvendes 
ved forberedelse til forsvarets indsættelse i militære operationer. Systemet muliggør træning i 
anvendelse af våbensystemer på de militære køretøjer. 
En stor del af reservedele til BT46-systemet købes på rammeaftale indgået efter tidligere 
udbud herpå. Visse af reservedelene er ikke udbudsegnede, da der kun er en leverandør. Da 
reservedelene er vitale for systemets funktionsdygtighed, agter FMI at erhverve disse 
gennem direkte tildeling til SAAB på baggrund af forsvarsdirektivets bestemmelser om 
enerettigheder og tekniske grunde. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 34 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

34152000, 80600000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se beskrivelse ovenfor under afsnit II.1.4). 
II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 173-314903 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

26-01-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud
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Øvrige oplysninger

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

SAAB AB Training & Simulation 
Stensholmsvägen 20 
561 85 Huskvarna 
Sverige 
Telefon: +46 36388000 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 34 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte 
leverandør. Ændringen vil først blive foretaget efter udgangen af 10 dage efter 
offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-tidende, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 
4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister kan der i øvrigt henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter 
den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions 
Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal 
skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at 
klagen indgives til Klagenævnet for Udbud. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91673461

Sprog DA

Dokument nr. 340829-2017
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Heading 01215

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst
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Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst
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Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Ebeltoft: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 167-344303 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Syddjurs Kommune 
29189978 
Lundbergsvej 2 
Kontaktperson: Karin Sonne 
8400 Ebeltoft 
Danmark 
Telefon: +45 87535775 
E-mail: indkob@syddjurs.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-Ebeltoft: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Syddjurs Kommune

Ordregiverens by Ebeltoft

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72250000 System- og supporttjenester 
72260000 Programmelrelaterede tjenester 
72320000 Databasevirksomhed 
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, 
Kommunal. 
 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, 
Kommunal vedrørende et IT system til understøttelse af sagsbehandling indenfor 
Ældre og Sundhedsfremme. Der vælges en Cloud løsning, da der ønskes en 
generisk løsning, baseret på mange kunders brug af samme service og 
betingelser.
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Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal 
vedrørende et IT system til understøttelse af sagsbehandling indenfor Ældre og 
Sundhedsfremme. Der vælges en Cloud løsning, da der ønskes en generisk løsning, baseret 
på mange kunders brug af samme service og betingelser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 229 129.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72250000, 72260000, 72320000, 72600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Østjylland. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der agtes indgået kontrakt om et IT system (EOJ) til understøttelse af sagsbehandling i 
Syddjurs Kommunes Ældre og Sundhedsfremme, efter direkte tildeling på SKI rammeaftale 
02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal. Der ønskes et samlet system, med et login, hvorfra 
brugeren kan få adgang til alle funktionaliteter der understøtter kommunens opgaver indenfor 
hjemmepleje,sygepleje, træning, rehabilitering og forebyggelse. Der ønskes en generisk 
løsning, hvorfor der agtes indgået aftale om en Cloud løsning. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Kvalitetskriterium: 
Produktudvikling. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Transition. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Forlængelse af kontrakt med 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Standstill-perioden træder i kraft datoen for offentliggørelse af denne 
profylaksebekendtgørelse og løber 10 dage frem fra denne dato. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Der er lavet en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud delaftale 2, jf. 
rammeaftalens bestemmelser, herunder specifikt rammeaftalens bilag B, på baggrund af 
leverandørernes til SKI indmeldte materiale. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 
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IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099 

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: EOJ system Syddjurs Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Cloud Factory A/S 
35393692 
Vestergade 4 
6800 Varde 
Danmark 
Telefon: +45 53502020 
E-mail: mail@cloudfactory.dk 
Internetadresse: www.cloudfactory.dk 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 229 
129.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 229 129.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja 

Værdi eksklusive moms: 5 229 129.00 DKK 

Andel: 100 %  

:  
EOJ systemet Columna Cura leveres af underleverandøren Systematic. 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Standstill-perioden træder i kraft datoen for offenliggørelse af denne 
profylaksebekendtgørelse og løber 10 dage frem fra denne dato. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17  
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
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Øvrige oplysninger

dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen 
regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens §6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.VI.3.3). 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738676

Sprog DA

Dokument nr. 344303-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2014/S 069-119099

Heading 01C15
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Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Esbjerg: Byggearbejde 
2017/S 165-339331 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Esbjerg Havn 
27054692 
Hulvejen 1 
Kontaktperson: Søren Harborg Blicher 
6700 Esbjerg 
Danmark 
Telefon: +45 51617600 
E-mail: snb@ramboll.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: havneaktivitet 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

MHI Vestas, Ny hal på Esbjerg Havn.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45210000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

Overskrift Danmark-Esbjerg: Byggearbejde

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Esbjerg Havn

Ordregiverens by Esbjerg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45210000 Byggearbejde

Sammenfatning af opgaven MHI Vestas, Ny hal på Esbjerg Havn. 
 
 
Offentligt udbud I totalentreprise af ny hal på Esbjerg Havn for MHI Vestas.
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Offentligt udbud I totalentreprise af ny hal på Esbjerg Havn for MHI Vestas. 
Byggeriet omfatter projektering og opførelse af en ny hal beliggende på Esbjerg øst havn. 
Byggeriet består af 3 sammenbyggede haller med forskellig funktion og lofthøjde. Det 
samlede etageareal forventes at være ca. 5 600 m². 
Hallerne er opdelt i et område til warehouse, et preassembly og et område der opdeles i test 
og shipment. I test og shipment området skal der forefindes en kran der kan bære 75 ton, i 
preassembly skal der forefindes en kran til løft på 30 ton. 
Adgang til hallen og mellem halsektionerne sker via døre og porte i facader og indvendige 
vægge. 
I warehouse området etableres der omklædnings- og bad faciliteter, mødelokale og et 
arbejdsområde fordelt over to niveauer. 
Warehouse hallens højde over terræn bliver ca. 8 m, preassembly hallens højde bliver ca. 20 
m, mens test og shipment hallens højde bliver ca. 28 m. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 55 990 000.00 / Højeste bud: 58 228 726.00 DKK  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Esbjerg. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk følgende elementer: 
— pæle 
— terrændæk 
— råhus (stålsøjler og -spær alternativt betonelementer) 
— lukning og aptering 
— installationer. 
Der gøres særligt opmærksom på, at tidsplanen er meget presset og at der sandsynligvis vil 
forekomme både dag-, aften-, nat- og weekendarbejde, hvorfor totalentreprenøren i sit tilbud 
skal anskueliggøre, at kompleksiteten er forstået og at tidsplanen kan overholdes. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Procesbeskrivelse og tidsplan. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
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Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 023-038913 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

30-03-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Jorton A/S 
Esbjerg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 55 990 000.00 / Højeste bud: 58 228 726.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 

3

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk


Øvrige oplysninger

E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91668857

Sprog DA

Dokument nr. 339331-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 023-038913

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Regionalt eller lokalt kontor

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Esbjerg: Mineralvand 
2017/S 161-332244 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Esbjerg Kommune 
39877511 
Torvegade 74 
Kontaktperson: Louise Termansen 
6700 Esbjerg 
Danmark 
Telefon: +45 76161444 
E-mail: lte@esbjergkommune.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68535241.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.esbjergkommune.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

Overskrift Danmark-Esbjerg: Mineralvand

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Esbjerg Kommune

Ordregiverens by Esbjerg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 15981000 Mineralvand 
15961000 Øl 
15981100 Mineralvand uden brus 
15981200 Mineralvand med brus 
15981400 Mineralvand tilsat smag

Sammenfatning af opgaven Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af øl og læskedrikke til samtlige af Esbjerg 
Kommunes enheder og institutioner. Udbuddet er delt op i 2 kvalitetskategorier: 
 
— -Kvalitetskategori 1 — sodavand, danskvand, kildevand, øl, smoothie og is the, 
herunder også økologiske produkter og lokal special øl. Et produkt i denne 
kvalitetskategori har et niveau der kan betegnes som top. Produktet betragtes i 
markedet og hos slutbrugerne som en mærkevare [1].
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II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

15981000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører levering af øl og læskedrikke til samtlige af Esbjerg Kommunes enheder og 
institutioner. Udbuddet er delt op i 2 kvalitetskategorier: 
— -Kvalitetskategori 1 — sodavand, danskvand, kildevand, øl, smoothie og is the, herunder 
også økologiske produkter og lokal special øl. Et produkt i denne kvalitetskategori har et 
niveau der kan betegnes som top. Produktet betragtes i markedet og hos slutbrugerne som 
en mærkevare [1]. 
— -Kvalitetskategori 2 — sodavand, danskvand, kildevand, is the og øl. Et produkt i denne 
kvalitetskategori har et niveau der kan betegnes som standard. Produktet er ikke af dårlig 
kvalitet, men betragtes i markedet ikke nødvendigvis som en mærkevare. 
Undtaget fra udbuddet er kakao, juice og saftevand i karton/brikker, da disse er omfattet af 
andre aftaler hos de deltagende kommuner. Special-arrangementer som f.eks. koncerter er 
ikke omfattet af dette udbud. 
[1] denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Handel/m%C3%A6rkevare 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 920 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

15961000, 15981100, 15981200, 15981400 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Aftalen vil være obligatorisk og dermed bindende for alle afdelinger og institutioner hos 
ordregiver. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages som udgangspunkt af den 
enkelte institution/afdeling. Der er ca. 370 institutioner, afdelinger mv. i Esbjerg Kommune. Da 
der leveres til det enkelte forbrugssted, må der således påregnes op til ca. 370 mulige 
leveringsadresser. 
Tilbudsfrist fredag den 9.6.2017 kl. 12:00. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 086-167537 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

depot-esbjerg.dk A/S 
Malervej 4 
6710 Esbjerg V 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 920 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
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Øvrige oplysninger

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91511749

Sprog DA

Dokument nr. 332244-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 086-167537

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Esbjerg: Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning 
2017/S 165-340249 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Esbjerg Kommune 
39877511 
Torvegade 74 
Kontaktperson: Louise Termansen 
6700 Esbjerg 
Danmark 
Telefon: +45 76161444 
E-mail: lte@esbjergkommune.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/69637759.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.esbjergkommune.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af flytteforretninger til Esbjerg Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Esbjerg: Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Esbjerg Kommune

Ordregiverens by Esbjerg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning

Sammenfatning af opgaven Levering af flytteforretninger til Esbjerg Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af flytteforretninger til Esbjerg Kommune, herunder 
flytning af borgere samt flytning af inventar på og mellem 
administrationsbygninger. Udbuddet omfatter udførelse af større og mindre 
flytteopgaver.
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98392000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører levering af flytteforretninger til Esbjerg Kommune, herunder flytning af 
borgere samt flytning af inventar på og mellem administrationsbygninger. Udbuddet omfatter 
udførelse af større og mindre flytteopgaver. 
Udbuddet omfatter ikke flytninger hvor kommunen har helt særligekrav til flytningens 
beskaffenhed, herunder eksempelvis, men ikke begrænsettil, flytning af museumsgenstande, 
flytning af musikinstrumenter, flytning tilkultur- og idrætsarrangementer, flytning af fortrolige 
dokumenter og lignendefx i forbindelse med valg. Undtaget fra udbuddet er ligeledes flytning 
af hjælpemidlerbestilt af hjælpemiddeldepotet. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er ca. 370 institutioner, afdelinger mv. i Esbjerg Kommune. Dader leveres til det enkelte 
forbrugssted, må der således påregnes op til ca. 370 mulige leveringsadresser. Rammeaftalen 
vil være obligatorisk og dermed bindende for alle afdelinger og institutioner hos ordregiver. 
Følgende selvejende institutioner med driftsoverenskomst erforpligtet af nærværende aftale: 
Center for Socialt Udsatte Skjoldbo, ETAC Rehabiliteringscenter samt Esbjerg Krise- og 
Aktivitetscenter. Andre selvejendeinstitutioner har ikke ret til at anvende nærværende aftale. 
Køb af tjenesteydelser på den indgåede rammeaftale foretages som udgangspunkt af den 
enkelte institution/afdeling. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-209959 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
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Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Levering af flytteforretninger til Esbjerg Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

25-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Universal Transport og Flytteforretning 
Stiftsvej 11 
7100 Vejle 
Danmark 
Telefon: +45 75843311 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder 
følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
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Øvrige oplysninger

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91671667

Sprog DA

Dokument nr. 340249-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 105-209959

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Fredericia: Databehandling 
2017/S 166-342397 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

DONG Energy Oil & Gas A/S 
27446485 
Kraftværksvej 53 
Kontaktperson: Paul Göttsche 
7000 Fredericia 
Danmark 
Telefon: +45 99551111 
E-mail: info@dongenergy.com 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dongenergy.com 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Elektricitet 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Strategic Measurement Management Solution for DONG Energy.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72310000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The purpose of the tender is to acquire a modern public cloud based analytics platform. 

Overskrift Danmark-Fredericia: Databehandling

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver DONG Energy Oil & Gas A/S

Ordregiverens by Fredericia

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72310000 Databehandling

Sammenfatning af opgaven Strategic Measurement Management Solution for DONG Energy. 
 
 
The purpose of the tender is to acquire a modern public cloud based analytics 
platform.
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II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DONG Energy, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, Denmark. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The purpose of the tender is to acquire a modern public cloud based analytics platform that 
can be used by DONG Energy's Strategic Management of Measurements (SMM) programme 
and by other DONG Energy entities with a need to use a cloud based analytics platform. As 
SMM will be the first user of the platform requirements in this tender is to some extend 
derived from the needs of SMM. 
The purpose of the Strategic Management of Measurements (SMM) programme is to 
systematically secure site specific measurements of wind, waves, loads and power curves in 
order to enable high quality analysis to support decision making across the organization 
during the entire project life cycle from development to decommissioning of wind farms. Having 
access to measurement data will help in assessing site conditions during the development 
phase and during execution on site hereby supporting design activities and operational 
activities offshore. Furthermore, it most importantly allows for verification of design 
assumptions on specific assets and subsequently also incorporate our experience in future 
wind park designs. Finally, it will be an enabler for assessing potential lifetime extension of 
assets. Furthermore, Wind Power has obligations set by authorities and certification bodies to 
prove design assumptions by operational data in order to maintain license to operate. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 129-264479 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

Ikke udfyldt  
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Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Strategic Measurement Management Solution for DONG Energy  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Ikke udfyldt  

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Maximum five (5) Candidates will be pre-qualified for the tender procedure based on the 
results of the pre-qualification. 
If the number of Candidates applying for pre-qualification exceeds 5 (five), the Contracting 
Entity will perform the pre-qualification on the basis of an evaluation of each Candidate's 
technical ability/professional ability. Based on such evaluation, the 5 (five) best Candidates 
will be pre-qualified. 
The contracting entity reserves the right — subject to the principles of equal treatment and 
transparency — to request a Candidate to submit missing or insufficient information according 
to section III.2.1), III.2.2) and III.2.3) or, if applicable, to use information already in the 
Contracting entity's possession; or obtain such information provided it is publicly available. 
However, the contracting entity is not obliged to do so. 
For further information please refer to the procurement documents. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure
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Original tekst

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfs.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Contract award notice – utilities 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/25/EU 

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses

DONG Energy Oil & Gas A/S 
27446485 
Kraftværksvej 53 
Contact person: Paul Göttsche 
7000 Fredericia 
Denmark 
Telephone: +45 99551111 
E-mail: info@dongenergy.com 
Internet address(es) 
Main address: www.dongenergy.com 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.6) Main activity

Electricity 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Strategic Measurement Management Solution for DONG Energy.  

II.1.2) Main CPV code: 

72310000 

II.1.3) Type of contract

Services 

II.1.4) Short description: 

The purpose of the tender is to acquire a modern public cloud based analytics platform. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 
II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

4

mailto:kfst@kfs.dk
http://www.kfst.dk/
mailto:info@dongenergy.com
http://www.dongenergy.com/


Main site or place of performance: 
DONG Energy, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, Denmark. 

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the tender is to acquire a modern public cloud based analytics platform that 
can be used by DONG Energy's Strategic Management of Measurements (SMM) programme 
and by other DONG Energy entities with a need to use a cloud based analytics platform. As 
SMM will be the first user of the platform requirements in this tender is to some extend 
derived from the needs of SMM. 
The purpose of the Strategic Management of Measurements (SMM) programme is to 
systematically secure site specific measurements of wind, waves, loads and power curves in 
order to enable high quality analysis to support decision making across the organization 
during the entire project life cycle from development to decommissioning of wind farms. Having 
access to measurement data will help in assessing site conditions during the development 
phase and during execution on site hereby supporting design activities and operational 
activities offshore. Furthermore, it most importantly allows for verification of design 
assumptions on specific assets and subsequently also incorporate our experience in future 
wind park designs. Finally, it will be an enabler for assessing potential lifetime extension of 
assets. Furthermore, Wind Power has obligations set by authorities and certification bodies to 
prove design assumptions by operational data in order to maintain license to operate. 

II.2.5) Award criteria

Blank  

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 129-264479 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Contract No: 1 
Title: Strategic Measurement Management Solution for DONG Energy  
A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: Other reasons (discontinuation of procedure) 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  
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V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

V.2.6) Price paid for bargain purchases: 

Blank  

V.2.7) Number of contracts awarded: 

Blank  

V.2.8) Country of origin of the product or service

Blank  

V.2.9) The contract was awarded to a tenderer who submitted a variant

Blank  

V.2.10) Tenders were excluded on the ground that they were abnormally low

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Maximum five (5) Candidates will be pre-qualified for the tender procedure based on the 
results of the pre-qualification. 
If the number of Candidates applying for pre-qualification exceeds 5 (five), the Contracting 
Entity will perform the pre-qualification on the basis of an evaluation of each Candidate's 
technical ability/professional ability. Based on such evaluation, the 5 (five) best Candidates 
will be pre-qualified. 
The contracting entity reserves the right — subject to the principles of equal treatment and 
transparency — to request a Candidate to submit missing or insufficient information according 
to section III.2.1), III.2.2) and III.2.3) or, if applicable, to use information already in the 
Contracting entity's possession; or obtain such information provided it is publicly available. 
However, the contracting entity is not obliged to do so. 
For further information please refer to the procurement documents. 

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Blank  

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfs.dk 
Internet address: www.kfst.dk/ 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

30-08-2017 
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Øvrige oplysninger

Internet ID 91705940

Sprog DA

Dokument nr. 342397-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 129-264479

Heading 01G06

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 167-344306 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Fredericia Kommune 
69116418 
Gothersgade 20 
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde 
7000 Fredericia 
Danmark 
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services.  

Overskrift Danmark-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Fredericia Kommune

Ordregiverens by Fredericia

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72240000 Systemanalyse og programmering 
72250000 System- og supporttjenester 
72260000 Programmelrelaterede tjenester 
72300000 Datatjenester 
72416000 Applikationsudbydere 
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater 
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS 
Services. Leveringsaftalen omfatter KMD Momentum.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
Leveringsaftalen omfatter KMD Momentum. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 236 915.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72200000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000, 72416000, 72510000, 72514000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

KMD Momentum er det eneste system på SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services, 
som understøtter de integrationer til Skype, infoskærme og NEXUS. Dette er afgørende for 
vores valg af system. 
Integrationen til Skype er vigtigt for, at vi kan øge vores udbud af relevante 
kommunikationsformer. Telefonsamtaler er en mulighed, men vi vil gerne udbygge med 
muligheden for fællesmøder og fremvisninger. 
Informationsskærmene er for at vise vores udbud af åbne pladser til f.eks. 
virksomhedspraktikker, løntilskud osv.. Det er noget vi gør manuelt i dag og det er der rigtigt 
meget arbejde i. Det skal ses i sammenhæng med, at vi løbende arbejder med at minimere 
manuelle processer og undgå dobbeltregistreringer i det daglige arbejde. Samtidigt er vi 
optaget af, at gøre informationer om arbejdsmarkedet let tilgængelig for de ledige. Vi tror på, 
at viden om arbejdsmarkedet og de tilbud, vi har, vil øge handlefriheden og -mulighederne for 
de ledige. Derfor vil vi vise de jobåbninger til praktikker, løntilskud m.v. Herunder arbejder vi 
målrettet å at finde og udbyde ledige småjob for virksomheder. Disse vil vi udbyde internt i 
første omgang, hvorfor de skal kunne udstilles udenfor de almindelige medier for jobannoncer. 
Integrationen til NEXUS handler om, at vi arbejder meget sammen med Voksenservice om de 
udsatte ledigere. Vi skal koordinere planer og indsatser. Samarbejdet med socialområdet er af 
afgørende betydning for, at vi lykkedes med at bringe de udsatte ledige tættere på job eller 
afklaring til anden forsørgelse. Det er besluttet, at der i den nærmeste fremtid skal arbejdes 
målrettet på at finde modeller for videndeling og koordinering. I dette arbejde indgår også de 
teknologiske muligheder. Det er her, at vi ser, at en integration mellem 
beskæftigelsesfagsystemet og fagsystemet på det sociale område (NEXUS) får en afgørende 
betydning. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
KMD Momentum er det eneste system på SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services, 
som understøtter de integrationer til Skype, infoskærme og NEXUS. Dette er afgørende for 
vores valg af system. 
Integrationen til Skype er vigtigt for, at vi kan øge vores udbud af relevante 
kommunikationsformer. Telefonsamtaler er en mulighed, men vi vil gerne udbygge med 
muligheden for fællesmøder og fremvisninger. 
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Informationsskærmene er for at vise vores udbud af åbne pladser til f.eks. 
virksomhedspraktikker, løntilskud osv.. Det er noget vi gør manuelt i dag og det er der rigtigt 
meget arbejde i. Det skal ses i sammenhæng med, at vi løbende arbejder med at minimere 
manuelle processer og undgå dobbeltregistreringer i det daglige arbejde. Samtidigt er vi 
optaget af, at gøre informationer om arbejdsmarkedet let tilgængelig for de ledige. Vi tror på, 
at viden om arbejdsmarkedet og de tilbud, vi har, vil øge handlefriheden og -mulighederne for 
de ledige. Derfor vil vi vise de jobåbninger til praktikker, løntilskud mv. Herunder arbejder vi 
målrettet å at finde og udbyde ledige småjob for virksomheder. Disse vil vi udbyde internt i 
første omgang, hvorfor de skal kunne udstilles udenfor de almindelige medier for jobannoncer. 
Integrationen til NEXUS handler om, at vi arbejder meget sammen med Voksenservice om de 
udsatte ledigere. Vi skal koordinere planer og indsatser. Samarbejdet med socialområdet er af 
afgørende betydning for, at vi lykkedes med at bringe de udsatte ledige tættere på job eller 
afklaring til anden forsørgelse. Det er besluttet, at der i den nærmeste fremtid skal arbejdes 
målrettet på at finde modeller for videndeling og koordinering. I dette arbejde indgår også de 
teknologiske muligheder. Det er her, at vi ser, at en integration mellem 
beskæftigelsesfagsystemet og fagsystemet på det sociale område (NEXUS) får en afgørende 
betydning. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

KMD 
26911745 
2750 Ballerup 
Danmark 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 236 915.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

3

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud


Øvrige oplysninger

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738683

Sprog DA

Dokument nr. 344306-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2014/S 069-119099

Heading 01C15

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Fredericia: Vindturbinegeneratorer
2017/S 167-344782 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Direktiv 2004/17/EF 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

DONG Energy Wind Power A/S 
Kraftværksvej 53 
Att: Mogens Lolk 
7000 Fredericia 
Danmark 
Telefon: +45 99554986 
Mailadresse: molol@dongenergy.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.dongenergy.com 

I.2) Hovedaktivitet

Elektricitet 

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Supply of offshore Wind Turbine Generators (WTG's) and associated services for Borssele 01+ 
02 Offshore Windfarms (BSW01+02). 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder 

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  
Denmark and the Netherlands. 

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Overskrift Danmark-Fredericia: Vindturbinegeneratorer

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver DONG Energy Wind Power A/S

Ordregiverens by Fredericia

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 31121330 Vindturbinegeneratorer 
76521000 Tjenester i forbindelse med offshoreanlæg

Sammenfatning af opgaven Supply of offshore Wind Turbine Generators (WTG's) and associated services for 
Borssele 01+ 02 Offshore Windfarms (BSW01+02).
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Supply of offshore Wind Turbine Generators (WTG's) and associated services for Borssele 01+ 
02 Offshore Windfarms (BSW01+02). 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31121330, 76521000 
II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Ikke udfyldt  

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Forhandling med udbud 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej 

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 170-310219  af 03.09.2015 

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Tildeling og kontraktens værdi

V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

04.07.2017 
V.1.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Ikke udfyldt  

V.1.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Ikke udfyldt  

V.1.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.1.6) Oplysninger om underentreprisePris, der er betalt for lejlighedskøb

Ikke udfyldt  

V.2) Tildeling og kontraktens værdi – obligatoriske oplysninger, som ikke offentliggøres

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Ikke udfyldt  

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud (the Danish Complaint Board for Public Procurement) 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
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Original tekst

Danmark 
Telefon: +45 35291095 
Mailadresse: klfu@erst.dk  

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Ikke udfyldt  

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Ikke udfyldt  

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

31.08.2017 

Contract award notice – utilities 

Directive 2004/17/EC 

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

DONG Energy Wind Power A/S 
Kraftværksvej 53 
For the attention of: Mogens Lolk 
7000 Fredericia 
Denmark 
Telephone: +45 99554986 
E-mail: molol@dongenergy.dk  

Internet address(es):  
General address of the contracting entity: www.dongenergy.com 

I.2) Main activity

Electricity 

I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no 

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.1) Title attributed to the contract

Supply of offshore Wind Turbine Generators (WTG's) and associated services for Borssele 01+ 
02 Offshore Windfarms (BSW01+02). 

II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance

Works 

Main site or location of works, place of delivery or of performance:  
Denmark and the Netherlands. 

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Blank  

II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Supply of offshore Wind Turbine Generators (WTG's) and associated services for Borssele 01+ 
02 Offshore Windfarms (BSW01+02). 

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

31121330, 76521000 
II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

Blank  
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II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure

IV.1.1) Type of procedure

Negotiated with a call for competition 

IV.2) Award criteria

IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender 

IV.2.2) Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no 

IV.3) Administrative information

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity

Blank  

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Qualification system – utilities 
Notice number in the OJEU: 2015/S 170-310219  of 03.09.2015 

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

V.1.1) Date of contract award decision

04.07.2017 
V.1.2) Information about offers

Blank  

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision 
has been taken

Blank  

V.1.4) Information on value of contract

Blank  

V.1.5) Information about subcontracting

Blank  

V.1.6) Information about subcontractingPrice paid for bargain purchases

Blank  

V.2) Award and contract value – mandatory information not intended for publication

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds

Blank  

VI.2) Additional information

Blank  

VI.3) Procedures for appeal

VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Klagenævnet for Udbud (the Danish Complaint Board for Public Procurement) 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk  

Body responsible for mediation procedures 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
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Øvrige oplysninger

Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk  
Internet address: www.kfst.dk 

VI.3.2) Lodging of appeals

Blank  

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Blank  

VI.4) Date of dispatch of this notice

31.08.2017 

Internet ID 91740167

Sprog DA

Dokument nr. 344782-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01406

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Frederikshavn: Fliser til brolægning 
2017/S 161-332227 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Frederikshavn Kommune 
29189498 
Rådhus Allé 100 
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen 
9900 Frederikshavn 
Danmark 
Telefon: +45 98458620 
E-mail: hhan@frederikshavn.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af belægningssten, kantsten og fliser.  

Sagsnr.: Emn-2016-01860 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

44113120 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Frederikshavn: Fliser til brolægning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Frederikshavn Kommune

Ordregiverens by Frederikshavn

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 44113120 Fliser til brolægning

Sammenfatning af opgaven Levering af belægningssten, kantsten og fliser. 
 
 
Levering af belægningssten, kantsten og fliser.
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Levering af belægningssten, kantsten og fliser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af belægningssten, kantsten og fliser. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Service. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
1 x 12 måneders forlængelse. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-169438 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af 
forhåndsmeddelelsen ovenfor 

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Emn-2016-01860 
Delkontraktnr.: 1 
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Betegnelse: Levering af belægningssten, kantsten og fliser  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

20-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

XL-Byg Elling Tømmerhandel 
36967811 
Tuenvej 7 b 
9900 Frederikshavn 
Danmark 
Telefon: +45 98482311 
E-mail: ts@etas.dk 
Fax: +45 98480150 
Internetadresse: www.etas.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 
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Øvrige oplysninger

Internet ID 91511697

Sprog DA

Dokument nr. 332227-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 087-169438

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Frederikshavn: Bortskaffelse og behandling af affald 
2017/S 161-332831 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Frederikshavn Affald A/S 
30179358 
Knivholtvej 15 
Kontaktperson: Karl Villadsen 
9900 Frederikshavn 
Danmark 
E-mail: kavi@forsyningen.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.forsyningen.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Miljø 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90510000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

Overskrift Danmark-Frederikshavn: Bortskaffelse og behandling af affald

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Frederikshavn Affald A/S

Ordregiverens by Frederikshavn

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90510000 Bortskaffelse og behandling af affald

Sammenfatning af opgaven Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation. 
 
 
Den udbudte opgave omfatter opbevaring, transport, behandling, bioforgasning 
og afsætning af KOD fra Frederikshavn Kommune.
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Den udbudte opgave omfatter opbevaring, transport, behandling, bioforgasning og afsætning 
af KOD fra Frederikshavn Kommune. 
Dette omfatter: 
— Modtagelse af KOD på lokalt modtage-/omlasteanlæg, der stilles til rådighed af 
Entreprenøren i Frederikshavn Kommune. 
— Transport til forbehandlingsanlæg 
— Forbehandling af KOD med henblik på efterfølgende bioforgasning. Organisk affald 
hygiejniseres, hvis dette ikke foregår på biogasanlægget. 
— Transport og bortskaffelse af restaffald fra forbehandling 
— Transport af organisk affald fra forbehandling til biogasanlæg 
— Bioforgasning og afsætning af energi 
— Afsætning af alle restprodukter fra bioforgasning til jordforbedrings/-jordbrugsformål 
— Registreringer og rapportering gennem processen. 
Det estimeres, at der samlet skal behandles omkring 4 500 tons KOD pr. år. Frederikshavn 
Affald vil garanterebetaling svarende til 4 000 tons KOD pr. år gældende fra 1.1.2019. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 715 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den udbudte opgave omfatter opbevaring, transport, behandling, bioforgasning og afsætning 
af KOD fra Frederikshavn Kommune. 
Dette omfatter: 
— Modtagelse af KOD på lokalt modtage-/omlasteanlæg, der stilles til rådighed af 
Entreprenøren i Frederikshavn Kommune. 
— Transport til forbehandlingsanlæg 
— Forbehandling af KOD med henblik på efterfølgende bioforgasning. Organisk affald 
hygiejniseres, hvis dette ikke foregår på biogasanlægget. 
— Transport og bortskaffelse af restaffald fra forbehandling 
— Transport af organisk affald fra forbehandling til biogasanlæg 
— Bioforgasning og afsætning af energi 
— Afsætning af alle restprodukter fra bioforgasning til jordforbedrings/-jordbrugsformål 
— Registreringer og rapportering gennem processen 
Det estimeres, at der samlet skal behandles omkring 4 500 tons KOD pr. år. Frederikshavn 
Affald vil garanterebetaling svarende til 4 000 tons KOD pr. år gældende fra 1.1.2019. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Pris. Vægtning: 50 
Kvalitetskriterium: 
Renhed af biopulp. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Sigterest — tab af organisk materiale. Vægtning: 10 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure
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IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 121-245109 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Gemidan Komtek A/S 
37358746 
Drivervej 8 
6670 Holsted 
Danmark 
E-mail: tobias@gemidan.dk 
Internetadresse: www.ecogi.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 9 715 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 715 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Udbudsmaterialet kan downloades på: www.forsyningen.dk 
Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for 
pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen såfremt 
tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 135 og 136 og de 
frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2. 
Følgende dokumentation skal fremlægges af den som ordregiver udpeger. 
Udelukkelsesgrunde: 
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Øvrige oplysninger

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, 
stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges: 
Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent 
retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af 
udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1. 
Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at 
ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2. 
Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra 
tilbudsfristen udløb. 
For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater 
eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller 
erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. 
Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet: 
Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om 
tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har 
eksisteret i ét regnskabsår er dokumentation fremsendt i form af revisorerklæringen, der 
medsendes sammen med ESPD. 
Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på: 
Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav 
for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller 
sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven. 
Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge 
relevant dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokument. 
Sammenslutning af økonomiske aktører: 
Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. 
Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for 
kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager 
der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en 
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en 
kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. 
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, 
hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513591

Sprog DA

4

mailto:klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
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Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst
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Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 121-245109

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

5

http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=89776365&t_id=65756&language=DA


Danmark- Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder 
2017/S 170-348161 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

I/S Vestforbrænding 
10866111 
Ejby Mosevej 219 
Kontaktperson: Lene Rosengaard 
2600 Glostrup 
Danmark 
Telefon: +45 29741718 
E-mail: lro@vestfor.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vestfor.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Miniudbud anlægsarbejder ved transmissionsledning Lundtoftegårdsvej.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45000000 

Overskrift Danmark-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver I/S Vestforbrænding

Ordregiverens by Glostrup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Sammenfatning af opgaven Miniudbud anlægsarbejder ved transmissionsledning Lundtoftegårdsvej. 
 
 
Entreprenørydelserne omfatter i hovedtræk nedenstående arbejder: 
 
Etablering og drift af arbejds- og byggepladser inkl. afspærring og 
trafikregulerende foranstaltninger samt sikring af arbejdsmiljø
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II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Entreprenørydelserne omfatter i hovedtræk nedenstående arbejder: 
Etablering og drift af arbejds- og byggepladser inkl. afspærring og trafikregulerende 
foranstaltninger samt sikring af arbejdsmiljø 
Myndighedsbehandling 
Aftaler med berørte parter, herunder andre ledningsejere, lodsejere, trafikselskaber m.fl. 
Jordarbejder inkl. belægninger og terrængenstande 
Betonarbejder ved ventilbrønde mm. 
Underboring 
Rør- og montagearbejder 
Håndtering af bygherreleverancer 
Kvalitetssikringsdokumentation og tilfredshedserklæringer. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 580 447.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Transmissionsledning til Novo. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
CV. Vægtning: 10 
Kvalitetskriterium: 
Tilgang. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Dynamisk indkøbssystem anvendt. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger
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IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 17-01610 
Betegnelse: Anlægsarbejder transmissionsledning Lundtoftegårdsvej  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Hoffmann Anlæg 
63030228 
2600 Glostrup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 580 447.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
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Øvrige oplysninger

2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91865929

Sprog DA

Dokument nr. 348161-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4

http://www.kfst.dk/


Danmark- Glostrup: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 
2017/S 169-347453 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

I/S Vestforbrænding 
10866111 
Ejby Mosevej 219 
Kontaktperson: Lene Rosengaard 
2600 Glostrup 
Danmark 
Telefon: +45 29741718 
E-mail: lro@vestfor.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vestfor.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Mini udbud ad hoc-rådgiver.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71310000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

Overskrift Danmark-Glostrup: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver I/S Vestforbrænding

Ordregiverens by Glostrup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Sammenfatning af opgaven Mini udbud ad hoc-rådgiver. 
 
 
Aflyst.
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Aflyst. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Aflyst. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og CV. Vægtning: 25 
Kvalitetskriterium: 
Tilgang. Vægtning: 25 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Vi anvender dynamisk indkøbssystem. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af 
forhåndsmeddelelsen ovenfor 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 
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Øvrige oplysninger

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Aflyst. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91838236

Sprog DA

Dokument nr. 347453-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst
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Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4



Danmark- Haslev: Afholdelse af sprogkurser 
2017/S 165-340275 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Faxe Kommune — Center for Familie, Social og Beskæftigelse 
29188475 
Frederiksgade 9 
Kontaktperson: Henriette Sofie Larsen 
4690 Haslev 
Danmark 
Telefon: +45 56203377 
E-mail: hesl@faxekommune.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk 
Internetadresse for køberprofilen: www.zohnesenklint.dk/faxe-eu-udbud-danskuddannelse-voksne-
udlaendinge/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Danskuddannelse til Faxe Kommune.  

Sagsnr.: 54.15.00-P20-1-17 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

80580000 

Overskrift Danmark-Haslev: Afholdelse af sprogkurser

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Faxe Kommune — Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Ordregiverens by Haslev

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 80580000 Afholdelse af sprogkurser

Sammenfatning af opgaven Danskuddannelse til Faxe Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af danskuddannelse til Faxe Kommune.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører levering af danskuddannelse til Faxe Kommune. 
Ordregiver skal i henhold til lovbekendtgørelse nr. 772 om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. og senere ændringer (herefter lovbekendtgørelse 772) og bekendtgørelse 
nr. 981 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (herefter bekendtgørelse 981) 
tilbyde borgere med bopæl i kommunen danskundervisning. Ordregiver ønsker tilbud på 
denne undervisning og med et indhold svarende til formålet og kravene i lovbekendtgørelse 
772 samt bekendtgørelse 981. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Er detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 063-118201 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling
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Øvrige oplysninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

A2B A/S 
26057698 
Viby 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 33307621 
E-mail: klfu@klfu.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 
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Internet ID 91671762

Sprog DA

Dokument nr. 340275-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 063-118201

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4

http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=87092715&t_id=65756&language=DA


Danmark- Hedehusene: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 
2017/S 166-342087 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Vejdirektoratet 
Guldalderen 12 
Kontaktperson: Torkil Schrøder-Hansen 
2640 Hedehusene 
Danmark 
Telefon: +45 72443152 
E-mail: tsh@vd.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vd.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Forundersøgelse østlig ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71310000 

Overskrift Danmark-Hedehusene: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Vejdirektoratet

Ordregiverens by Hedehusene

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Sammenfatning af opgaven Forundersøgelse østlig ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. 
 
 
Nærværende opgave omfatter udarbejdelse af det tekniske og miljømæssige 
projekt for en østlig ringvej iKøbenhavn som nærmere defineret i 
ydelsesbeskrivelsen. Denne forundersøgelsen skal løses under rammernefor den 
samlede forundersøgelse som består af 4 delopgaver for hhv.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Nærværende opgave omfatter udarbejdelse af det tekniske og miljømæssige projekt for en 
østlig ringvej iKøbenhavn som nærmere defineret i ydelsesbeskrivelsen. Denne 
forundersøgelsen skal løses under rammernefor den samlede forundersøgelse som består af 
4 delopgaver for hhv. 
— Tekniske undersøgelser og miljø (nærværende opgave), som styres af Vejdirektoratet 
— Finansiering, organisering mv., som styres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) 
— Trafik, betalingsvillighed og samfundsøkonomi som styres af Vejdirektoratet 
— Trafiksaneringsplan for København som styres af Københavns Kommune. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 245 000.00 EUR 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se II.1.4) Kort beskrivelse. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 30 
Omkostningskriterium: 
Projektorganisation og kompetencer. Vægtning: 40 
Omkostningskriterium: 
Beskrivelse af opgavens løsning. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-177150 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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Øvrige oplysninger

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

11-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

COWI A/S 
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 245 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
N/A 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91705011
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Sprog DA

Dokument nr. 342087-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 090-177150

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Helsingør: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 
2017/S 161-331791 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Boliggården 
64565311 
Trækbanen 16 
Kontaktperson: Benny Mulbjerg 
3000 Helsingør 
Danmark 
Telefon: +45 22121104 
E-mail: bmu@boliggaarden.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.boliggaarden.dk 
Internetadresse for køberprofilen: www.kant.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: alment boligselskab 

I.5) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Hovedentreprise Stævnen Afd. 32, Boliggården.  

Sagsnr.: 0958 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Helsingør: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Boliggården

Ordregiverens by Helsingør

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

Sammenfatning af opgaven Hovedentreprise Stævnen Afd. 32, Boliggården. 
 
 
Renoveringsprojekt omhandler efterisolering af installationsgange, udskiftning af 
tagbeklædning/isolering udskiftning af beklædning på lette facadepartier, 
etablering af mekanisk ventilation samt udbedring af revner i murværk.

1

mailto:bmu@boliggaarden.dk
http://www.boliggaarden.dk/
http://www.kant.dk/


45211000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Renoveringsprojekt omhandler efterisolering af installationsgange, udskiftning af 
tagbeklædning/isolering udskiftning af beklædning på lette facadepartier, etablering af 
mekanisk ventilation samt udbedring af revner i murværk. 
Renoveringen gennemføres med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 42 346 900.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Stævnen 1-151, 3070 Snekkersten, Danmark. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Renoveringsprojekt omhandler efterisolering af installationsgange, udskiftning af 
tagbeklædning/isolering udskiftning af beklædning på lette facadepartier, etablering af 
mekanisk ventilation samt udbedring af revner i murværk. 
Renoveringen gennemføres med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Optioner fremgår af udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Hovedentreprise Stævnen, aFD. 32, Boliggården  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

N.H. Hansen & Søn 
26121442 
Charlottenlundvej 4-6 
2900 Hellerup 
Danmark 
Telefon: +45 39622125 
E-mail: nhh@nhh.dk 
Fax: +45 39622671 
Internetadresse: www.nhh.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 48 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 42 346 900.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
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Øvrige oplysninger

Telefon: +45 41715000 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91510358

Sprog DA

Dokument nr. 331791-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Helsingør: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker 
2017/S 161-333006 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

Helsingør Kraftvarmeværk A/S 
Haderslevvej 25 
Kontaktperson: Jens Steffen Hansen 
Helsingør 
Danmark 
E-mail: jsh@fh.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.fh.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varme 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

HØK, Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, B3 Betonentreprise, brændsel.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45251000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

I forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk skal der foretages beton- og 
jordarbejder til bygninger for brændselshåndtering. 

Overskrift Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og 
varmeværker

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Ordregiverens by Helsingør

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og 
varmeværker

Sammenfatning af opgaven HØK, Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, B3 Betonentreprise, brændsel. 
 
 
I forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk skal der foretages 
beton- og jordarbejder til bygninger for brændselshåndtering.
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II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Entreprisen omfatter i hovedtræk etablering af følgende betonbygværker og fundamenter til 
brændselshåndtering; flisgrube, fundamenter for soldhus og transportør samt tunnel og 
silofundamenter. 
De arbejder der skal udføres er i hovedtræk; etablering af spuns og ankre, 
grundvandssænkning, afgravning af råjord, in situ støbte betonbygværker og fundamenter 
inkl. potentialudligning, tilfyldning omkring bygværker og tomrør i terræn mv. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 249-455939 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

07-07-2017 
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V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Züblin A/S 
Hæstvej 46 
8380 Trige 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Ikke udfyldt  

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en 
rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver 
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage 
indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at 
klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-
perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal 
klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, 
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Øvrige oplysninger

stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91514122

Sprog DA

Dokument nr. 333006-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2015/S 249-455939

Heading 01E06

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder 
2017/S 165-339334 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme 
64 50 20 18 
Sct. Annagade 5a 
Kontaktperson: Jan Krog Islin 
3000 Helsingør 
Danmark 
Telefon: +45 49282437 
E-mail: jki11@helsingor.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Skolen i Bymidten, Helsingør — E01 Udgravning.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme

Ordregiverens by Helsingør

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Sammenfatning af opgaven Skolen i Bymidten, Helsingør — E01 Udgravning. 
 
 
Helsingør kommune gennemfører til- og ombygning af den eksisterende Byskole, 
Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør, til en 4 sporet skole med musikskole og 
idrætsfaciliteter. Projektet omfatter ca. 8 000 m² nybygning og ca. 6 000 m² 
ombygning. Skolen ligger i tæt bymæssig kontekst med fredede og 
bevaringsværdigebygninger.
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45000000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Helsingør kommune gennemfører til- og ombygning af den eksisterende Byskole, Marienlyst 
Allé 2, 3000 Helsingør, til en 4 sporet skole med musikskole og idrætsfaciliteter. Projektet 
omfatter ca. 8 000 m² nybygning og ca. 6 000 m² ombygning. Skolen ligger i tæt bymæssig 
kontekst med fredede og bevaringsværdigebygninger. 
Dette udbud omfatter E01 Udgravning med etablering af byggegrube for idrætshal og kælder. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 933 086.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Entreprisen indeholder samtlige arbejder i forbindelse med etablering af byggegruben for hal- 
og kælderbyggeri og består i hovedpunkter af følgende: 
— Etablering af byggegrube med tilhørende vandtæt spunsning. 
— Overvågning af nabobygninger. 
— Udgravning af byggegrube inkl. bortkørsel af jorden. 
— Grundvandssænkning og simpel tørholdelse af byggegrube samt option på reinfiltration. 
— Drift af grundvandssænkning. 
— Ledningsomlægninger, nedbrydning af rampe inkl. vægge og fundamenter m.v. 
Udførelsesperiode for udgravning forventes at være 6 mdr. Driftsperioden forventes at løbe i 8 
mdr. udover udførelsesperioden. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Beskrivelse af optioner: 
Byggeplads: 
1. Drift og vedligehold af byggeplads, herunder gennemførelse af årstids- og 
vejrligsbestemtevinterforanstaltninger, samt løbende tilpasning af byggepladsområde og 
byggepladsfaciliteter i ekstra byggetid. 
2. Etablering og koordinering af forsyninger til byggeplads, drift og vedligehold af disse i 
ekstra byggetid. 
Jordarbejde: 
1. Grouting uden Acrylamid 
2. Kulfilteranlæg 
3. Re-infiltreringsanlæg 
4. Underføring 
5. Tillægspriser/fradragspriser ved ned-vibrering af spuns 
6. Tillægspriser/fradragspriser ved ned-presning af spuns. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

2



IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 081-155553 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

24-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Barslund A/S 
10621577 
Agernvej 4 
3490 Kvistgård 
Danmark 
Telefon: +45 48143411 
E-mail: info@barslund.as 
Internetadresse: www.barslund.as 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 933 086.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
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Øvrige oplysninger

Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage 
efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91668864

Sprog DA

Dokument nr. 339334-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 081-155553

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Herning: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 
2017/S 166-341195 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Midtjylland, Hospitalsenheden — DNV Gødstrup 
Gl. Landevej 61 
Kontaktperson: Michael Hyllegaard 
7400 Herning 
Danmark 
E-mail: michael.hyllegaard@vest.rm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vest.rm.dk 

Overskrift Danmark-Herning: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til 
sundhedsvæsenet

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Region Midtjylland, Hospitalsenheden — DNV Gødstrup

Ordregiverens by Herning

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til 
sundhedsvæsenet 
45223220 Opførelse af råbygning 
44163112 Kloaksystem 
45223200 Konstruktionsarbejder 
45223210 Stålkonstruktionsarbejder 
45262300 Betonarbejder 
45262311 Råbyggeri af beton 
45262500 Murværks- og murerarbejder 
45223822 Præfabrikerede elementer 
45232400 Anlæg af kloakker 
45112000 Udgravning og fjernelse af jord 
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg 
45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde 
44112300 Indvendige vægge 
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter 
45421146 Montering af forsænkede lofter 
45443000 Facadearbejde 
45442100 Malearbejde 
45310000 Udførelse af elektriske installationer 
31122000 Generatoranlæg 
45432100 Lægning og belægning af gulve 
45261210 Tagdækning 
44115400 Ovenlys 
45261410 Isolering af tag

Sammenfatning af opgaven DNV Gødstrup Etape 3- DP31_Somatik. 
 
 
Det Nye hospital i Vest, i daglig tale DNV-Gødstrup, er opdelt i tre etaper, hvor 
nær-værende byggesag indgår som en del af projektets 3. etape.
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I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

DNV Gødstrup Etape 3- DP31_Somatik.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45215100 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Det Nye hospital i Vest, i daglig tale DNV-Gødstrup, er opdelt i tre etaper, hvor nær-værende 
byggesag indgår som en del af projektets 3. etape. 
3. etape indeholder flere delprojekter. 
Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands 
hjemmeside www.dnv.rm.dk/ 
Nærværende byggesag omfatter således bygge- og anlægsarbejder ved etablering af DP31 
Somatik. 
Terræn- og landskabsarbejder omkring bygningen er ikke indeholdt i nærværende byggesag. 
Projektets Etape 3 for DP31 Somatik tilhørende nærværende byggesag, er opdelt i følgende 
entrepriser: 
— Storentreprise E3-DP31_E1 Råhusentreprisen 
— Storentreprise E3-DP31_E2 VVS og Ventilationsentreprisen 
— Storentreprise E3-DP31_E3 Kompletteringsentreprisen 
— Storentreprise E3-DP31_E4 Lukningsentreprisen 
— Fagentreprise E3-DP31_E5 Malerentreprisen 
— Fagentreprise E3-DP31_E6 El-entreprisen 
— Fagentreprise E3-DP31_E7 Gulvbelægningsentreprisen 
— Fagentreprise E3-DP31_E8 Tagdækningsentreprisen. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 293 741 307.00 EUR 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Storentreprise: Råhusentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45223220, 44163112, 45223200, 45223210, 45262300, 45262311, 45262500, 45223822, 452
32400, 45112000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Jordarbejder 
— Pælearbejder 
— Beton insitu arbejder 
— Beton elementer, Leverance 
— Beton elementer, Montage 
— Afløb i jord 
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— Stålarbejder 
— Murerarbejder 
— Støbte undergulve arbejdet. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Storentreprise: VVS og Ventilationsentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45331200, 45332000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Bygningsinstallationer (er ligeledes med under EL) 
— VVS arbejder 
— Luftarter 
— Vandtåge 
— Ventilationsarbejder 
— Teknisk isolering. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Storentreprise: Kompleteringsentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45223200, 44112300, 45421100, 45421146 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
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Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Indvendige Skeletkonstruktionsarbejder 
— Lofter-arbejder 
— Indvendige døre, porte, glaspartier — Leverance 
— Indvendige døre, porte, glaspartier — Montage 
— Fast inventar arbejdet. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Storentreprise: Lukningsentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45223200, 45421100, 45443000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Udvendige Skeletkonstruktionsarbejder 
— Fuger 
— Udvendige døre, porte, glaspartier — Leverance 
— Udvendige døre, porte, glaspartier — Montage. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Fagentreprise: Malerentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E5 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 
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45442100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Malerarbejdet — (Indeholder Rengøring). 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Fagentreprise: El-entreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E6 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45310000, 31122000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Bygningsinstallationer (er ligeledes med under VVS og ventilation), 
— El arbejder. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Fagentreprise: Gulvbelægningsentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E7 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45432100 

II.2.3) Udførelsessted
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Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Gulvbelægningsarbejder med epoxy, støvbinding, linoleum, vinyl, fodlister, måtter + 
dilatationsfuger. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Fagentreprise: Tagdækningsentreprisen  
Delkontraktnr.: E3-DP31_E8 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45261210, 44115400, 45261410 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DNV Gødstrup, 
Gødstrupvej 43, 
7400 Herning. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af følgende arbejder. 
— Tagdækningsarbejder. 
For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne 
i tilbudslisten. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
For yderligere oplysninger om optionerne henvises til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
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Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 212-385801 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: E3-DP31_E1 
Betegnelse: Storentreprise: Råhusentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-03-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

NCC Danmark A/S 
69894011 
Aarhus 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 147 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 144 395 743.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E2 
Betegnelse: Storentreprise: VVS og Ventilationsentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

06-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Bravida Danmark A/S 
14769005 
Tilst 
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Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 66 500 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 540 930.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E3 
Betegnelse: Storentreprise: Kompleteringsentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

MT Højgaard A/S 
Risskov 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 35 500 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 170 862.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E4 
Betegnelse: Storentreprise: Lukningsentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

12-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byggefirmaet Knudsgaard A/S 
31764319 
Højslev 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 726 061.00 DKK 
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V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E5 
Betegnelse: Fagentreprise: Malerentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E6 
Betegnelse: Fagentreprise: El-entreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

08-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Lindpro A/S 
82675418 
Vejle 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 33 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 668 775.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E7 
Betegnelse: Fagentreprise: Gulvbelægningsentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

9



V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

25-04-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Hammelsvang A/S 
12375107 
Hasselager 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 500 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 317 042.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8 
Delkontraktnr.: E3-DP31_E8 
Betegnelse: Fagentreprise: Tagdækningsentreprisen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

06-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Icopal Entreprise Aps 
Aarhus N 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 900 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 921 894.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. 
Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbetingelserne. For hjælp til 
udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises til relevant 
vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916%20ESPD%20saadan%20virker%20det.pdf 
Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (fil-navn: 
espd-request.xml) via: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome 
Dette udføres rent praktisk ved følgende: 
— Hent Filen espd-request.xml på [...] 
— Gem den på eget pc-skrivebord 
— Gå ind på hjemmesiden ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome 
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Øvrige oplysninger

— Tryk på »Dansk« 
— Tryk på »Jeg er en økonomisk aktør « 
— Tryk på »Importere ESPD« og følg anvisningerne. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 
af 2.6.2016 om klagenævnet for Udbud som følger: 
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 
kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet 
prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante 
grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra 
dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions 
Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. 
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette 
ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i 
standstill-perioden. 
Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der 
begæres opsættende virkning af klagen. 
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. 
Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91702160

Sprog DA

Dokument nr. 341195-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 212-385801

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 
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Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Hillerød: Køretøjer til nødhjælpsindsats 
2017/S 165-339691 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Hovedstaden 
29190623 
Kongens Vænge 2 
Kontaktperson: Katja Nordentoft 
3400 Hillerød 
Danmark 
Telefon: +45 38665832 
E-mail: katja.nordentoft@regionh.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

Overskrift Danmark-Hillerød: Køretøjer til nødhjælpsindsats

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Hovedstaden

Ordregiverens by Hillerød

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 34144200 Køretøjer til nødhjælpsindsats 
33192160 Bårer 
34114000 Specialkøretøjer 
34114100 Udrykningskøretøjer 
34115300 Brugte køretøjer til transport 
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål 
34223330 Mobile enheder på påhængsvogne

Sammenfatning af opgaven Udbud af Mobil Behandlingsplads. 
 
 
Region Hovedstaden ønsker at indkøbe en mobil behandlingsplads, som skal 
sammensættes af elementer, der sikrer, at der kan varetages sundhedsfaglig 
triagering, livreddende nødbehandling, behandling af tilskadekomne og 
opbevaring af patienter som afventer transport.
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II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af Mobil Behandlingsplads.  

Sagsnr.: 1636 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

34144200 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Region Hovedstaden ønsker at indkøbe en mobil behandlingsplads, som skal sammensættes 
af elementer, der sikrer, at der kan varetages sundhedsfaglig triagering, livreddende 
nødbehandling, behandling af tilskadekomne og opbevaring af patienter som afventer 
transport. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 549 856.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Trækkere  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33192160, 34114000, 34114100, 34115300, 34144000, 34223330 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Ballerup. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der ønskes indkøbt to brugte køretøjer/trækkere til en maksimal pris på 1 200 000 DKK. Der 
kan dog også tilbydes nye trækkere. 
Trækkerens funktion er, at transportere traileren til de relevante lokationer. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Da der ikke indkom nogen konditionsmæssige bud blev der indledt udbud med forhandling 
efter udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2. 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Løsning A — brugte trailere  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33192160, 34114000, 34114100, 34115300, 34144000, 34223330 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Ballerup. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der ønskes indkøbt én, men helst to brugte trailere, såfremt den samlede anskaffelsessum 
ikke overstiger 3 500 000 DKK. 
Trailerne skal have udskudsmoduler i siderne. 
På delaftalen efterspørges to sideordnede løsninger, som sideordnede bud. Der kan afgives 
tilbud på både brugte og én ny trailer. 

II.2.5) Tildelingskriterier
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Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der blev ikke modtaget nogle tilbud i forbindelse med udbuddet. Ordregiver overgik derfor til 
forhandling efter Udbudslovens § 80 og har indgået kontrakt med DS Promotion Aps om 
indkøb af to trailere til den mobile behandlingsplads. 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Løsning B — ny trailer  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33192160, 34114000, 34114100, 34115300, 34144000, 34223330 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der ønskes tilbudt én ny trailer som sideordnet bud. 
Traileren skal have udskudsmoduler i siderne. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 40 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der blev ikke modtaget nogen tilbud på nye trailere, hvorfor den sideordnede løsning ikke 
blev relevant. 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Bårer og understel  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33192160, 34114000, 34114100, 34115300, 34144000, 34223330 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der ønskes indkøbt 30 bårer og 16 understel. 
Bårer og understel skal anvendes til transport af patienter over terræn, samt ved behandling 
under fastlåst placering på fast grund. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er option på indkøb af yderligere 30 bårer og 16 understel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger
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Der blev ikke i forbindelse med udbuddet modtaget konditionsmæssige tilbud. Da de indkomne 
tilbud ikke levede op til ordregivers udvælgelseskriterier overgik man til udbud med 
forhandling efter § 80. Der blev indgået kontrakt med konsortiet Medak Aps og Stollenwerk 
und Cie. GmbH. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 080-153844 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Trækkere  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

12-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ejner Hessel A/S 
58811211 
Jyllandsvej 4 
7330 Brande 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 200 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 197 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  
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Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Løsning A — brugte trailere  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Løsning B — ny trailer  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Bårer og understel  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
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Øvrige oplysninger

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse, jf. udbudsloven § 137. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af 
bekendtgørelse om indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, 
skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for 
Udbud. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: wwwkfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91669961

Sprog DA

Dokument nr. 339691-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 080-153844

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 
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Tildelingskriterie Mix

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Hillerød: Rådgivning i forbindelse med jordforurening 
2017/S 169-347293 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Hovedstaden 
29190623 
Kongens Vænge 2 
Kontaktperson: Katja Grunnet 
3400 Hillerød 
Danmark 
Telefon: +45 38665673 
E-mail: katja.sauer.grunnet@regionh.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger.  

Sagsnr.: 16044165 

Overskrift Danmark-Hillerød: Rådgivning i forbindelse med jordforurening

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Hovedstaden

Ordregiverens by Hillerød

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening

Sammenfatning af opgaven Afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger. 
 
 
Rådgivning og bistand i forbindelse med afgrænsende undersøgelser og 
risikovurdering af grundvandstruende forureninger af klorerede opløsningsmidler 
og lignende samt evt. udarbejdelse af afværgeprogram, skitseprojekt og/eller 
overvågningsprogram.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90732400 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Rådgivning og bistand i forbindelse med afgrænsende undersøgelser og risikovurdering af 
grundvandstruende forureninger af klorerede opløsningsmidler og lignende samt evt. 
udarbejdelse af afværgeprogram, skitseprojekt og/eller overvågningsprogram. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 80 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90732400 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Rådgivning og bistand i forbindelse med afgrænsende undersøgelser og risikovurdering af 
grundvandstruende forureninger af klorerede opløsningsmidler og lignende samt evt. 
udarbejdelse af afværgeprogram, skitseprojekt og/eller overvågningsprogram. Den anslåede 
værdi (punkt II.2.6)) er behæftet med usikkerhed afhængigt af opgavens karakter. Der 
forventes indgået 6 delvist overlappende rammekontrakter med genåbning af konkurrencen 
ved miniudbud. Hvert miniudbud forventes at ske ved konkurrence mellem 2 
rammekontraktholdere. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Bemandingspulje. Vægtning: 80 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 083-160900 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

COWI A/S 
44 62 35 28 
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Telefon: +45 56402084 
Internetadresse: www.cowi.com 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Dansk Miljørådgivning A/S 
14249141 
Industrivej 10 a 
8680 Ry 
Danmark 
Telefon: +45 86950655 
Internetadresse: www.dmr.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  
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V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Geo 
59787812 
Maglebjergvej 1 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Internetadresse: www.geo.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

NIRAS A/S 
37295728 
Sortemosevej 19 
3450 Allerød 
Danmark 
Telefon: +45 48104200 
Internetadresse: www.niras.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

4

http://www.geo.dk/
http://www.niras.dk/


Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Orbicon 
21265543 
Ringstedvej 20 
4000 Roskilde 
Danmark 
Internetadresse: www.orbicon.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6 
Betegnelse: Afgrænsende forureningsundersøgelser af grundvand  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

04-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ramboll Denmark A/S 
35128417 
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
Danmark 
Telefon: +45 51617529 
Internetadresse: www.ramboll.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 351 250.00 / Højeste bud: 504 425.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  
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Øvrige oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager skal være indleveret til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder regnet fra dagen 
efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om kontrakttildelingen. 
Senest samtidigt med indgivelse af klar til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt 
underrette ordregiver. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: wwwkfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Internet ID 91837746

Sprog DA

Dokument nr. 347293-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 083-160900

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA
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Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Hillerød: Tilberedt og konserveret fisk 
2017/S 167-343562 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb 
Kongens Vænge 2, block E stuen 
Kontaktperson: Torben Christiansen 
3400 Hillerød 
Danmark 
Telefon: +45 38665826 
E-mail: torben.christiansen@regionh.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Fersk og frossen fisk.  

Sagsnr.: 17008661 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

15200000 

Overskrift Danmark-Hillerød: Tilberedt og konserveret fisk

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb

Ordregiverens by Hillerød

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 15200000 Tilberedt og konserveret fisk 
15220000 Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød 
15250000 Fisk og skaldyr

Sammenfatning af opgaven Fersk og frossen fisk. 
 
 
Årligt indkøb af ca. 70 000 kg. fersk og frossen fisk i henhold til kravspecifikation 
fordelt på 2 delaftaler.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Årligt indkøb af ca. 70 000 kg. fersk og frossen fisk i henhold til kravspecifikation fordelt på 2 
delaftaler. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 300 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Fersk fisk  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

15220000, 15250000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ca. 40 000 kg. fersk fisk. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Kontraktforlængelse. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Frossen fisk  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

15220000, 15250000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ca. 30 000 kg. frossen fisk. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Kontraktforlængelse. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  
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Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4700005520 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Fersk fisk  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

12-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Hørkram Foodservice A/S 
85500716 
4180 Sorø 
Danmark 
Telefon: +45 57870534 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 600 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4700005522 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Frossen fisk  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 
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Øvrige oplysninger

12-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

BC Catering, Roskilde A/S 
19354598 
4000 Roskilde 
Danmark 
Telefon: +45 46773565 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 700 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91736393

Sprog DA

Dokument nr. 343562-2017

Officiel journal nr. 2017167
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Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Hinnerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 167-344304 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Favrskov Kommune 
29189714 
Skovvej 20 
Kontaktperson: Laila Juncker 
8382 Hinnerup 
Danmark 
Telefon: +45 89646209 
E-mail: ljun@favrskov.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-Hinnerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Favrskov Kommune

Ordregiverens by Hinnerup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72250000 System- og supporttjenester 
72260000 Programmelrelaterede tjenester 
72320000 Databasevirksomhed 
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, 
Kommunal. 
 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, 
Kommunal vedrørende et ITsystem til understøttelse af sagsbehandling indenfor 
Ældre og Sundhedsområdet. Der vælges en Cloud løsning,da der ønskes en 
generisk løsning, baseret på mange kunders brug af samme service og 
betingelser.
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Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal 
vedrørende et ITsystem til understøttelse af sagsbehandling indenfor Ældre og 
Sundhedsområdet. Der vælges en Cloud løsning,da der ønskes en generisk løsning, baseret 
på mange kunders brug af samme service og betingelser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 182 061.00 EUR 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72250000, 72260000, 72320000, 72600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der agtes indgået kontrakt om et IT system (EOJ) til understøttelse af sagsbehandling i 
Favrskov Kommunes Ældre og Sundsområde, efter direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 
ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal. Der ønskes et samlet system, med et login, hvorfra 
brugeren kan få adgang til alle funktionaliteter der understøtter kommunens opgaver indenfor 
hjemmepleje, sygepleje, træning, rehabilitering og forebyggelse. Der ønskes en generisk 
løsning, hvorfor der agtes indgået aftale om en Cloud løsning. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Kvalitetskriterium: 
Produktudvikling. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Transition. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Forlængelse af kontrakt med 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Standstill-perioden træder i kraft datoen for offentliggørelse af denne 
profylaksebekendtgørelse og løber 10 dage frem fra denne dato. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Der er lavet en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud delaftale 2, jf. 
rammeaftalens bestemmelser, herunder specifikt rammeaftalens bilag B, på baggrund af 
leverandørernes til SKI indmeldte materiale. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 
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IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099 

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: EOJ system Favrskov Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Cloud Factory A/S 
35393692 
Vestergade 4 
6800 Varde 
Danmark 
Telefon: +45 53502020 
Internetadresse: www.cloudfactory.dk 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 182 
061.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 182 061.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja 

Værdi eksklusive moms: 6 182 061.00 DKK 

Andel: 100 %  

:  
EOJ systemet Columna Cura leveres af underleverandøren Systematic. 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Standstill-perioden træder i kraft datoen for offentliggørelse af denne 
profylaksebekendtgørelse og løber 10 dage frem fra denne dato. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
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Øvrige oplysninger

begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen 
regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens§6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.VI.3.3). 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738679

Sprog DA

Dokument nr. 344304-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2014/S 069-119099

Heading 01C15

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Holbæk: Behandling af spildevand 
2017/S 167-344123 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

FORS A/S 
33032838 
Tåstrup Møllevej 5 
Kontaktperson: Stig Herlet 
4300 Holbæk 
Danmark 
Telefon: +45 27153797 
E-mail: sth@envidan.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.envidan.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: forsyningsvirksomhed 

I.5) Hovedaktivitet

Miljø 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af polymer til slamafvanding hos FORS A/S.  

Sagsnr.: 1161165 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90420000 

Overskrift Danmark-Holbæk: Behandling af spildevand

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver FORS A/S

Ordregiverens by Holbæk

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90420000 Behandling af spildevand

Sammenfatning af opgaven Levering af polymer til slamafvanding hos FORS A/S. 
 
 
Levering af polymer til slamafvanding af slam hos FORS A/S.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Levering af polymer til slamafvanding af slam hos FORS A/S. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 500 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90420000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af polymer til slamafvanding af slam hos FORS A/S. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Kontrakten kan forlænges et år ad gangen i 2 omgange. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion: ja 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 031-056033 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Prækvalifikation/Levering af polymer til slamafvanding hos FORS A/S  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
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Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

24-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Afridana A/S 
Gadagervej 15 
2620 Albertslund 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 500 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (»Håndhævelsesloven«) 
indeholder frister for indgivelse af klage for udbud. Det følger heraf, at en virksomheds klage 
over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter 
ordregiverren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at 
ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 
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Øvrige oplysninger

Internet ID 91738126

Sprog DA

Dokument nr. 344123-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 031-056033

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Holbæk: Cateringvirksomhed 
2017/S 161-332974 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter 

Direktiv 2014/24/EU 
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Holbæk Kommune 
29189447 
Kanalstræde 2 
Kontaktperson: Henrik Haupt 
4300 Holbæk 
Danmark 
Telefon: +45 72361158 
E-mail: henha@holb.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: holbaek.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.3) Kommunikation

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

Overskrift Danmark-Holbæk: Cateringvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Holbæk Kommune

Ordregiverens by Holbæk

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 55520000 Cateringvirksomhed 
55521000 Catering til private 
55521100 Madudbringning 
55521200 Levering af mad ud af huset

Sammenfatning af opgaven Madservice til hjemmeboende i Holbæk Kommune. 
 
 
Kontrakten omfatter produktion og levering af køle/vakuum mad til visiterede 
borgere i privatbolig i Holbæk Kommune. Madservice er en ydelse tildelt efter lov 
om Social Service § 83 stk. 1 nr. 3. Dette betyder, at borgeren skal være 
visiteret til at modtage mad af en visitator fra Holbæk Kommune. Med afsæt i 
Holbæk Kommunes »Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp«, kan 
borgere tildeles hjælp til madservice, hvis de ikke — eller kun med stor 
vanskelighed — kan varetage opgaver omkring madlavning. Alle borgere skal have 
leveret køle/vakuumproduceret mad (MAP) 1 gang ugentligt mellem kl. 9 og 17. 
Udbyder har valgt levering en gang om ugen, da det giver den økonomisk mest 
fordelagtige aftale. Der er hos udbyder i gennemsnit ca. 350 leveringsadresser.
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I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Madservice til hjemmeboende i Holbæk Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

55520000 
II.1.3) Kontrakttype

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Kontrakten omfatter produktion og levering af køle/vakuum mad til visiterede borgere i 
privatbolig i Holbæk Kommune. Madservice er en ydelse tildelt efter lov om Social Service § 83 
stk. 1 nr. 3. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad af en visitator 
fra Holbæk Kommune. Med afsæt i Holbæk Kommunes »Kvalitetsstandard personlig pleje og 
praktisk hjælp«, kan borgere tildeles hjælp til madservice, hvis de ikke — eller kun med stor 
vanskelighed — kan varetage opgaver omkring madlavning. Alle borgere skal have leveret 
køle/vakuumproduceret mad (MAP) 1 gang ugentligt mellem kl. 9 og 17. Udbyder har valgt 
levering en gang om ugen, da det giver den økonomisk mest fordelagtige aftale. Der er hos 
udbyder i gennemsnit ca. 350 leveringsadresser. 

II.1.5) Anslået samlet værdi

Ikke udfyldt  

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Værdi: 26 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

55521000, 55521100, 55521200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Kontrakten omfatter produktion og levering af køle/vakuum mad til visiterede borgere i 
privatbolig i Holbæk Kommune. Madservice er en ydelse tildelt efter lov om Social Service §83 
stk. 1 nr. 3. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad af en visitator 
fra Holbæk Kommune. Med afsæt i Holbæk Kommunes »Kvalitetsstandard personlig pleje og 
praktisk hjælp«, kan borgere tildeles hjælp til madservice, hvis de ikke — eller kun med stor 
vanskelighed — kan varetage opgaver omkring madlavning. Alle borgere skal have leveret 
køle/vakuumproduceret mad (MAP) 1 gang ugentligt mellem kl. 9 og 17. Udbyder har valgt 
levering en gang om ugen, da det giver den økonomisk mest fordelagtige aftale. Der er hos 
udbyder i gennemsnit ca. 350 leveringsadresser. 

II.2.6) Anslået værdi

Ikke udfyldt  

II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed

Ikke udfyldt  

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

I kontraktens angivne længde på 72 måneder, indgår 2 optioner på forlængelse, hver på 12 
måneder. 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 

Ikke udfyldt  

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
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Ikke udfyldt  

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

Ikke udfyldt  

III.2) Kontraktbetingelser

Ikke udfyldt  

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Ikke udfyldt  

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår: 

Ikke udfyldt  

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet

Ikke udfyldt  

IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk: 

Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der 
identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«, idet 
nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for 
tilbudsvurderingen. 
Vægtning: 
1. Økonomi 50 % 
2. Kvalitet 40 % 
3. Service 10 %. 
For fuldstændig beskrivelse henvises til udbudsbetingelserne. 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 101-202529 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser

Ikke udfyldt  

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

Ikke udfyldt  

IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Madservice til hjemmeboende i Holbæk Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

20-07-2017 
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Øvrige oplysninger

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 1 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Det Danske Madhus 
27385354 
Vestergade 12, 2. sal 
7700 Thisted 
Danmark 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK 

Værdi: 26 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Ikke udfyldt  

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klager over udbuddet eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakten, skal være indgivet til 
Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers 
offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. lovens § 7, 
stk. 2, nr. 1. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes her: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-
0 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 
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Danmark- Holte: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 161-332947 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Rudersdal Kommune 
29188378 
Øverødvej 2-4 
Kontaktperson: Malene Toscani 
2840 Holte 
Danmark 
Telefon: +45 46113118 
E-mail: malm@rudersdal.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Leveringsaftale indgået i henhold til SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud-SaaS Service.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Holte: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Rudersdal Kommune

Ordregiverens by Holte

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået i henhold til SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud-SaaS 
Service. 
 
 
Leveringsaftale vedrørende IT-fagsystem til beskæftigelsesområdet. 
Leveringsaftalen forventes indgået ved direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 
ASP/Cloud-SaaS Service den 5.9.2017 efter standstill-periode.
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Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Leveringsaftale vedrørende IT-fagsystem til beskæftigelsesområdet. Leveringsaftalen 
forventes indgået ved direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud-SaaS Service den 
5.9.2017 efter standstill-periode. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 900 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Leveringsaftalen af IT-fagsystem til beskæftigelsesområdet i Rudersdal Kommune er indgået 
som en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud SaaS Service. Den direkte 
tildeling er sket i henhold til proceduren angivet i SKI rammeaftale 02.19. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Leveringsaftalen, der forventes indgået, er udkommet af en direkte tildeling på SKI 
rammeaftale 02.19. Proceduren, der er angivet i rammeaftalen for direkte tildeling, er fulgt. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 
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Øvrige oplysninger

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

J.H. Schultz Information A/S 
89634814 
Annexstræde 5 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: schultz@schultz.dk 
Internetadresse: www.schultz.dk 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 900 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513950

Sprog DA
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Danmark- Holte: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 163-336768 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Rudersdal Kommune 
29188378 
Øverødvej 2 
Kontaktperson: att.: Lene West Larsen 
2840 Holte 
Danmark 
E-mail: LEWL@rudersdal.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud-SaaS Service.  

Sagsnr.: 17/7032 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Holte: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Rudersdal Kommune

Ordregiverens by Holte

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud-SaaS Service. 
 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-Saas 
Services. Leveringsaftalen omfatter levering af EOJ-system og 
hjælpemiddelsystem. Rudersdal Kommune agter at indgå aftale ved udløb af 
standstill-perioden den 5.9.2017.
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Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-Saas Services. 
Leveringsaftalen omfatter levering af EOJ-system og hjælpemiddelsystem. Rudersdal 
Kommune agter at indgå aftale ved udløb af standstill-perioden den 5.9.2017. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 7 263 826.00 / Højeste bud: 7 302 956.00 DKK  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-Saas Services. 
Leveringsaftalen omfatter levering af EOJ-system og hjælpemiddelsystem. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. 
de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

24-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 
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Øvrige oplysninger

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

KMD A/S 
26911745 
Lautrupparken 40-42 
2750 Ballerup 
Danmark 
Telefon: +45 44601000 
E-mail: ski_kmd@kmd.dk 
Internetadresse: www.kmd.dk 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Laveste bud: 7 263 826.00 / Højeste bud: 7 302 956.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578912

Sprog DA
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Danmark- Horsens: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 
2017/S 165-340272 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Horsens Kommune 
Rådhustorvet 4 
Kontaktperson: Dorte Vestergaard 
8700 Horsens 
Danmark 
E-mail: udbud@fikm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.fikm.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af revisionsydelser til Horsens Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

79210000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Overskrift Danmark-Horsens: Regnskabs- og revisionsvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Horsens Kommune

Ordregiverens by Horsens

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed

Sammenfatning af opgaven Levering af revisionsydelser til Horsens Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af den lovpligtige revision til Horsens Kommune med 
mulighed for tilkøb af op til 100 timer årligt af konsulentydelser.
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Udbuddet vedrører levering af den lovpligtige revision til Horsens Kommune med mulighed for 
tilkøb af op til 100 timer årligt af konsulentydelser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 079 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af lovpligtig revision til Horsens Kommune samt mulighed for tilkøbsydelser på 
timebasis på op til 100 timer årligt. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Service. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Sammensætning af medarbejderteam for den lovpligtige revision. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 068-128478 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Levering af revisionsydelser til Horsens Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 
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V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisionspartnerselskab 
33771231 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 079 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven 
er tilgængelig påwww.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til 
Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en 
begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, 
eller udbudslovens § 171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens §185, stk. 2 , 2. pkt. 
§ 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid 
medudbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
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Øvrige oplysninger

begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk 
§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 
kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.2. 
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, 
hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91671750

Sprog DA

Dokument nr. 340272-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 068-128478

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Højbjerg: Offentlig vejtransport 
2017/S 167-344117 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Midttrafik 
Søren Nymarks Vej 3 
Kontaktperson: Casper Ellesøe Wedel 
8220 Højbjerg 
Danmark 
Telefon: +45 87408200 
E-mail: busudbud@midttrafik.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.midttrafik.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: kollektiv transport 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

7. udbud af specialkørsel — Favrskov Kommune.  

Sagsnr.: 1-23-4-1-17 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

60112000 

Overskrift Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Midttrafik

Ordregiverens by Højbjerg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 60112000 Offentlig vejtransport 
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej

Sammenfatning af opgaven 7. udbud af specialkørsel — Favrskov Kommune. 
 
 
Udbuddet omfatter specialkørsel for Favrskov Kommune. Den udbudte kørsel 
omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner mm., hvor der foreligger 
et fast kørselsmønster. Der udbydes 24 delaftaler hvor hver delaftale indeholder 
en pakke med en vogn.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet omfatter specialkørsel for Favrskov Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel 
til skoler med specialklasser, institutioner mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Der 
udbydes 24 delaftaler hvor hver delaftale indeholder en pakke med en vogn. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 600 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1 — Pakke 1  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 2 — Pakke 2  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse
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II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 3 — Pakke 3  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 4 — Pakke 4  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 5 — Pakke 5  
Delkontraktnr.: 5 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 
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II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 6 — Pakke 6  
Delkontraktnr.: 6 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 7 — Pakke 7  
Delkontraktnr.: 7 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 
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Delaftale 8 — Pakke 8  
Delkontraktnr.: 8 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 9 — Pakke 9  
Delkontraktnr.: 9 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 10 — Pakke 10  
Delkontraktnr.: 10 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier
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Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 11 — Pakke 11  
Delkontraktnr.: 11 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 12 — Pakke 12  
Delkontraktnr.: 12 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 13 — Pakke 13  
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Delkontraktnr.: 13 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 14 — Pakke 14  
Delkontraktnr.: 14 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 15 — Pakke 15  
Delkontraktnr.: 15 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
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Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 16 — Pakke 16  
Delkontraktnr.: 16 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 17 — Pakke 17  
Delkontraktnr.: 17 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 18 — Pakke 18  
Delkontraktnr.: 18 
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II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 19 — Pakke 19  
Delkontraktnr.: 19 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 20 — Pakke 20  
Delkontraktnr.: 20 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 
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II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 21 — Pakke 21  
Delkontraktnr.: 21 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 22 — Pakke 22  
Delkontraktnr.: 22 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 23 — Pakke 23  
Delkontraktnr.: 23 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 
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60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 24 — Pakke 24  
Delkontraktnr.: 24 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 25 — Pakke 25  
Delkontraktnr.: 25 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

60112000, 60130000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Favrskov Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der er tale om specialskolekørsel i Favrskov Kommune. Kørslen er til skoler med 
specialklasser, institutioner eller lign. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. 
Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere en delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner
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Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Pakke 1  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi & Sygetransport 
79423513 
Hobro 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 660 800.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2 
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Betegnelse: Pakke 2  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 13 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 13 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Lm taxi 
17820346 
Ørsted 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 951 867.20 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Pakke 3  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi v/Karin Andersen 
34949794 
Hadsten 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 980 720.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Pakke 4  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

13



V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 10 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 10 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

MZO Transport 
36348186 
Hinnerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 857 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5 
Betegnelse: Pakke 5  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 9 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 9 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi v/Karin Andersen 
34949794 
Hadsten 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 462 840.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6 
Betegnelse: Pakke 6  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
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Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 11 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 11 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi v/Karin Andersen 
34949794 
Hadsten 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 576 212.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7 
Betegnelse: Pakke 7  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 13 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 13 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Lm taxi 
17820346 
Ørsted 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 841 865.60 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8 
Betegnelse: Pakke 8  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

15



V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi & Sygetransport 
79423513 
Hobro 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 034 612.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9 
Betegnelse: Pakke 9  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 12 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 12 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi v/Karin Andersen 
34949794 
Hadsten 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 745 920.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10 
Betegnelse: Pakke 10  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling
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V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 9 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 9 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Vognmand Rene Therkelsen 
25823397 
Aarhus C 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 850 440.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11 
Betegnelse: Pakke 11  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 11 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 11 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Muxbus 
31828872 
Hinnerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 801 307.20 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 12 
Betegnelse: Pakke 12  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 
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31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 11 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 11 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Skanbus 
38118935 
Skanderborg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 583 974.40 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 13 
Betegnelse: Pakke 13  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 12 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 12 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

A-transport 
29476233 
Tilst 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 981 560.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 14 
Betegnelse: Pakke 14  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 
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V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 10 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 10 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Muxbus 
31828872 
Hinnerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 730 196.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 15 
Betegnelse: Pakke 15  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Vognmand Rene Therkelsen 
25823397 
Aarhus C 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 320 480.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 16 
Betegnelse: Pakke 16  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud
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Antal modtagne tilbud: 12 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 12 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Vindum Transport & Limousine Service 
36644826 
Rødkærsbro 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 830 665.60 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 17 
Betegnelse: Pakke 17  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 9 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 9 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Skanbus 
38118935 
Skanderborg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 627 172.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 18 
Betegnelse: Pakke 18  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 
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Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Taxi/v Lars Hansen 
16440639 
Silkeborg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 696 128.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 19 
Betegnelse: Pakke 19  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi & Sygetransport 
79423513 
Hobro 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 880 134.40 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 20 
Betegnelse: Pakke 20  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 
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Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Byens Taxi & Sygetransport 
79423513 
Hobro 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 843 732.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 21 
Betegnelse: Pakke 21  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 20 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 20 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Vognmand Rene Therkelsen 
25823397 
Aarhus C 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 740 132.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 22 
Betegnelse: Pakke 22  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 10 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 
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Antal tilbud modtaget elektronisk: 10 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Muxbus 
31828872 
Hinnerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 619 248.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 23 
Betegnelse: Pakke 23  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 11 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 11 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Taxi/v Lars Hansen 
16440639 
Silkeborg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 725 307.20 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 24 
Betegnelse: Pakke 24  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 11 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 11 
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Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

MZO Transport 
36348186 
Hinnerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 702 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 25 
Betegnelse: Pakke 25  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Randers Taxa 
42156418 
Randers NØ 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 415 200.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure
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Øvrige oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738109

Sprog DA

Dokument nr. 344117-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Hørsholm: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2017/S 166-342794 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

2017/S 166-342794 

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Tjenesteydelser 

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Hørsholm Kommune 
Ådalsparkvej 2 
Att: Vibeke Schytte 
2970 Hørsholm 
Danmark 
Telefon: +45 48492396 
Mailadresse: vsc@horsholm.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.horsholm.dk 

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Ikke udfyldt  

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Overskrift Danmark-Hørsholm: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Hørsholm Kommune

Ordregiverens by Hørsholm

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
 
Hørsholm Kommune har besluttet at foretage en ny SKI-tildeling af kommunens 
EOJ-løsning med henblik på at få et nyt supporteret system med mulighed for 
Fællessprog III integreret samt et hjælpemiddelsystem. Leveringsaftale agtes 
indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
Leveringsaftalen omfatter direkte tildeling af omsorgssystem (EOJ) samt 
hjælpemiddelsystem.
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Tjenesteydelser 

Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede 
tjenesteydelser 

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Hørsholm Kommune har besluttet at foretage en ny SKI-tildeling af kommunens EOJ-løsning 
med henblik på at få et nyt supporteret system med mulighed for Fællessprog III integreret 
samt et hjælpemiddelsystem. Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP 
og Cloud-SaaS Services. Leveringsaftalen omfatter direkte tildeling af omsorgssystem (EOJ) 
samt hjælpemiddelsystem. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 72200000 
II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Ikke udfyldt  

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) 
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) 
Direktiv 2004/18/EF 
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende 
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet 
Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. 
de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer. 

IV.2) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.1) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 069-119099  af 08.04.2014 

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

KMD A/S 
Lautrupparken 40-42 
2750 Ballerup 
Danmark 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:  
Værdi: 4 369 090 DKK 
Eksklusive moms 
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Øvrige oplysninger

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Ikke udfyldt  

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405709 
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk  
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@ksfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

29.08.2017 

Internet ID 91707175

Sprog DA

Dokument nr. 342794-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2014/S 069-119099

Heading 01315

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union
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Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kalundborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 161-333405 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

2017/S 161-333405 

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Tjenesteydelser 

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Kalundborg Gymnasium 
J. Hagemann Petersens Allé 4 
Att: Jytte Colling 
4400 Kalundborg 
Danmark 
Telefon: +45 51481544 
Mailadresse: jytt1658@slagelse-gym.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.kalundborg-
gym.dk 

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ 

I.3) Hovedaktivitet

Uddannelse 
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Ikke udfyldt  

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Rammeaftale 17.05 om Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Tjenesteydelser 

Overskrift Danmark-Kalundborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og 
inspektionsvirksomhed

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Kalundborg Gymnasium

Ordregiverens by Kalundborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Sammenfatning af opgaven Rammeaftale 17.05 om Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter. 
 
Honoraraftale agtes indgået efter gennemført miniudbud iht. retningslinjerne i 
SKI Rammeaftale 17.05, Bygherrerådgivning. Honoraraftalen omfatter 
bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektydelser.
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Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og 
integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet 
teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Honoraraftale agtes indgået efter gennemført miniudbud iht. retningslinjerne i SKI 
Rammeaftale 17.05, Bygherrerådgivning. Honoraraftalen omfatter bygherrerådgivning, 
ingeniør- og arkitektydelser. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000 
II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Ikke udfyldt  

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) 
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) 
Direktiv 2004/18/EF 
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende 
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet 
Den ordregivende myndighed har anvendt SKI Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i 
forbindelse med byggeprojekter og har gennemført miniudbud iht. de i Rammeaftale 17.05 
angivne retningslinjer. Den ordregivende myndighed agter på den baggrund af indgå 
honoraraftale med den i punkt V.3) angivne leverandør. 

IV.2) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.1) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.3) Administrative oplysninger

Ikke udfyldt  

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Rambøll 
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
Danmark 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:  
Værdi: 2 741 000 DKK 
Eksklusive moms 
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Øvrige oplysninger

V.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Ikke udfyldt  

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Mailadresse: klfu@erst.dk  
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i 
Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at 
bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele 
kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk. 1. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

21.08.2017 

Internet ID 91515384

Sprog DA

Dokument nr. 333405-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01315

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union
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Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4



Danmark- Kastrup: Radar 
2017/S 165-340597 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

Naviair 
26059763 
Naviair Allé 1 
Kontaktperson: Charlotte Perch Hellinghus 
2770 Kastrup 
Danmark 
Telefon: +45 32478912 
E-mail: cpe@naviair.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.naviair.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290627 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Lufthavnsrelaterede aktiviteter 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Billund TAR.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

35722000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

Overskrift Danmark-Kastrup: Radar

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver Naviair

Ordregiverens by Kastrup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 35722000 Radar

Sammenfatning af opgaven Billund TAR. 
 
 
Procurement of one State-of-the-Art S-Band Primary Surveillance Radar and 1 
on-mounted Mode S Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund 
Airport (EKBI).
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Procurement of one State-of-the-Art S-Band Primary Surveillance Radar and 1 on-mounted 
Mode S Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund Airport (EKBI). 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 068 432.00 EUR 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

35722000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Billund Airport. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into 
operation one State-of-the-Art S-Band Primary Surveillance Radar and 1 on-mounted Mode S 
Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund Airport (EKBI). As an option a 
similar system could also be installed in Roskilde Airport (EKRK). 

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium: 
The highest degree of documented compliance to requirements. Vægtning: 30 
Kvalitetskriterium: 
Product quality. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Service agreement and — Hardware repair and re-turn service options. Vægtning: 10 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Options are described in the Tender documents. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 024-042439 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

2



Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte 
vejledende periodiske bekendtgørelse 

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Billund TAR  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

12-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 2 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Indra Sistemas S.A. 
A-28599033 
Avenida de Bruselas, 35, Madrid 
28108 Alcobendas 
Spanien 
E-mail: mdcarrillo@indra.es 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 068 432.00 EUR 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR 

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
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Original tekst

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
As a consequence of Danish Act No 593 of 2.6.2016 on the enforcement of procurement rules, 
etc. there are following deadlines for lodging appeals in Denmark: 
Complaints about not being pre-qualified shall be submitted to ‘Klagenævnet for Udbud’ 
(Board of Appeal) within 20 calendar days from the day following the day on which the 
contracting entity has sent a notification with an explanation of the decision to interested 
applicants who have been pre-qualified. In other situations, the complaint against the tender 
or the decision must be submitted to ‘Klagenævnet for Udbud’ before: 
1) 45 days after the contracting entity has published a notice in the Official Journal stating 
that the contracting entity has entered into a contract. The period is calculated from the day 
following the day on which notice has been published. 
2) 30 calendar days from the day following the day on which the contracting entity informed 
the tenderers that a contract based on a framework contract with reopening of competition or 
a dynamic purchasing system has been signed, if notification is given a brief explanation of 
the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months after the entity has signed a framework agreement — calculated from the day 
after the day on which the contracting entity informed the tenderers and candidates, cf § 2 (2). 
4) 20 calendar days from the day following the day on which the contracting entity has 
announced the decision according to the Danish law of procurement (No 1564 of 15.12.2015) 
§ 185 (2) second sentence. 
At the latest at the same time as an appeal is sent to ‘Klagenævnet for Udbud’, the appellant 
shall in writing inform the contracting entity that the complaint will be sent to ‘Klagenævnet for 
Udbud’, and whether the complaint is filed during the standstill period referred to in § 3. If the 
appeal has not been lodged in the stand-still period, the appellant must also state whether it 
is requested that the appeal is granted delaying effect pursuant to § 12 (1). 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 3529100 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Contract award notice – utilities 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/25/EU 

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses

Naviair 
26059763 
Naviair Allé 1 
Contact person: Charlotte Perch Hellinghus 
2770 Kastrup 
Denmark 
Telephone: +45 32478912 
E-mail: cpe@naviair.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.naviair.dk 
Address of the buyer profile: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290627 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.6) Main activity

Airport-related activities 
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Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Billund TAR.  

II.1.2) Main CPV code: 

35722000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

Procurement of one State-of-the-Art S-Band Primary Surveillance Radar and 1 on-mounted 
Mode S Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund Airport (EKBI). 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 3 068 432.00 EUR 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

35722000 

II.2.3) Place of performance

Main site or place of performance: 
Billund Airport. 

II.2.4) Description of the procurement

The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into 
operation one State-of-the-Art S-Band Primary Surveillance Radar and 1 on-mounted Mode S 
Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund Airport (EKBI). As an option a 
similar system could also be installed in Roskilde Airport (EKRK). 

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: 
The highest degree of documented compliance to requirements. Weighting: 30 
Quality criterion: 
Product quality. Weighting: 20 
Quality criterion: 
Service agreement and — Hardware repair and re-turn service options. Weighting: 10 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
Options are described in the Tender documents. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
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The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 024-042439 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

The contracting entity will not award any further contracts based on the above periodic 
indicative notice 

Section V: Award of contract

Contract No: 1 
Title: Billund TAR  
A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

12-07-2017 

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 2 

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 2 

Number of tenders received by electronic means: 2 

The contract has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor

Indra Sistemas S.A. 
A-28599033 
Avenida de Bruselas, 35, Madrid 
28108 Alcobendas 
Spain 
E-mail: mdcarrillo@indra.es 
The contractor is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 3 068 432.00 EUR 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

V.2.6) Price paid for bargain purchases: 

Value excluding VAT: 1.00 EUR 

V.2.7) Number of contracts awarded: 

Blank  

V.2.8) Country of origin of the product or service

Blank  

V.2.9) The contract was awarded to a tenderer who submitted a variant

Blank  

V.2.10) Tenders were excluded on the ground that they were abnormally low

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  
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Øvrige oplysninger

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
As a consequence of Danish Act No 593 of 2.6.2016 on the enforcement of procurement rules, 
etc. there are following deadlines for lodging appeals in Denmark: 
Complaints about not being pre-qualified shall be submitted to ‘Klagenævnet for Udbud’ 
(Board of Appeal) within 20 calendar days from the day following the day on which the 
contracting entity has sent a notification with an explanation of the decision to interested 
applicants who have been pre-qualified. In other situations, the complaint against the tender 
or the decision must be submitted to ‘Klagenævnet for Udbud’ before: 
1) 45 days after the contracting entity has published a notice in the Official Journal stating 
that the contracting entity has entered into a contract. The period is calculated from the day 
following the day on which notice has been published. 
2) 30 calendar days from the day following the day on which the contracting entity informed 
the tenderers that a contract based on a framework contract with reopening of competition or 
a dynamic purchasing system has been signed, if notification is given a brief explanation of 
the relevant reasons for the decision. 
3) 6 months after the entity has signed a framework agreement — calculated from the day 
after the day on which the contracting entity informed the tenderers and candidates, cf § 2 (2). 
4) 20 calendar days from the day following the day on which the contracting entity has 
announced the decision according to the Danish law of procurement (No 1564 of 15.12.2015) 
§ 185 (2) second sentence. 
At the latest at the same time as an appeal is sent to ‘Klagenævnet for Udbud’, the appellant 
shall in writing inform the contracting entity that the complaint will be sent to ‘Klagenævnet for 
Udbud’, and whether the complaint is filed during the standstill period referred to in § 3. If the 
appeal has not been lodged in the stand-still period, the appellant must also state whether it 
is requested that the appeal is granted delaying effect pursuant to § 12 (1). 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 3529100 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

29-08-2017 

Internet ID 91672755

Sprog DA

Dokument nr. 340597-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 024-042439

Heading 01F06
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Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kolding: Tjenesteydelser i forbindelse med affald 
2017/S 163-336679 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Indkøbsfællesskabet IFIRS 
55960410 
c/o Hansenberg, Skovvangen 28 
Kontaktperson: Michelle Anett Hansen 
6000 Kolding 
Danmark 
Telefon: +45 40379451 
E-mail: mah@hansenberg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.ifirs.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137562 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: uddannelsesinstitution 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

Overskrift Danmark-Kolding: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Indkøbsfællesskabet IFIRS

Ordregiverens by Kolding

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald

Sammenfatning af opgaven Renovation 2017. 
 
 
Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som 
ved kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten 
genanvendelse eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. Omfattet af 
denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, 
mad, bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. Dagrenovation er 
medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. Undtaget for 
udbuddet er følgende:  
 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, 
hvor dette ikke er hjemtaget. 
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II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Renovation 2017.  

Sagsnr.: 91022 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90500000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. Omfattet af denne kontrakt er bl.a. 
erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, bioaffald, beton, småt brændbart, 
haveaffald mv. Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation 
og hvor det har været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. Undtaget for 
udbuddet er følgende:  
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget.  
2. Affald kategoriseret som farligt affald.  
3. Slamsugning, fedtudskiller mv.  
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. Delaftalerne er 
opdelt efter Ordregivers geografiske placering. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 1  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
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Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 2  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af fraktion. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 3  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
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kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 4  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 
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Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 5  
Delkontraktnr.: 5 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 6  
Delkontraktnr.: 6 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  
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II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 7  
Delkontraktnr.: 7 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 
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II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af fraktion. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Renovation 2017 — Delaftale 8  
Delkontraktnr.: 8 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter, opstilling og afhentning af containere ved opstart såvel som ved 
kontraktudløb, vedligeholdelse, indsamling og transport af affald, til enten genanvendelse 
eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. 
Omfattet af denne kontrakt er bl.a. erhvervsaffald, herunder bl.a. træ, metal, papir/pap, mad, 
bioaffald, beton, småt brændbart, haveaffald mv. 
Dagrenovation er medtaget for de ordregivere, der har ønsket dagrenovation og hvor det har 
været muligt at hjemtage i henhold til de kommunale regulativer. 
Undtaget for udbuddet er følgende: 
1. Affald som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Dagrenovation, hvor dette ikke 
er hjemtaget. 
2. Affald kategoriseret som farligt affald. 
3. Slamsugning, fedtudskiller mv. 
4. Containere, som enkelte ordregivere har ønsket fritaget for udbuddet. 
Delaftalerne er opdelt efter Ordregivers geografiske placering. Såfremt skolen har forskellige 
geografiske placeringer, kan skolen fremgå på flere delaftaler. Tilbudsgiver skal derfor være 
opmærksom på, hvilke af skolernes adresser der afgives priser på. Se oversigt over delaftaler 
og skolernes adresser i Bilag 5. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 3 gange 12 måneder. Første 
forlængelse er obligatorisk for Kontrakthaver. Kontrakthaver kan ophæve aftalen på lige fod 
med Ordregiver på de sidste 2 optioner. 
Ordregiver har mulighed for ved opstartsmødet at få tilbud på option af opstilling og tømning 
af øvrigt materiel. 
Ordregiver har mulighed for at få tilbud på option af ydelser såsom kørsel. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 
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IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 106-212643 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 1  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 2  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 3  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 4  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5 
Delkontraktnr.: 5 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 5  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  
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V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6 
Delkontraktnr.: 6 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 6  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7 
Delkontraktnr.: 7 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 7  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8 
Delkontraktnr.: 8 
Betegnelse: Renovation 2017 — Delaftale 8  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

10



Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ordregiver har valgt at aflyse EU-Udbud af indsamling af erhvervsaffald og dagrenovation og 
genudbyder snarest. 
Dette gælder for alle delaftalerne. 
Ordregiver vurderer, at der har været nogle væsentlige uhensigtsmæssigheder vedr. 
tilbudslisten. 
Ordregiver har i forbindelse med ændringer i materialet uploadet nye tilbudslister til udbuddet, 
og har blandt andet i forbindelse med underretning om nye tilbudslister den 9. juni, skrevet 
at »det anbefales at hente Bilag 1a-e ned på sin computer«. Ordregiver har ikke været 
tydeligt i tilkendegivelsen af hvorvidt Tilbudsgiver var forpligtet til at tilbyde sine priser i de 
opdaterede tilbudslister eller ej. Det har derfor været uklart for tilbudsgiver, hvilken 
tilbudsliste der skulle anvendes ved korrekt tilbudsafgivelse. Ordregiver har endvidere i 
efterfølgende opdateringer af tilbudslisterne, ikke præciseret hvordan tilbudsgiver skulle 
forholde sig til de opdaterede tilbudslister. 
Derudover har tilbudslisten indeholdt en definitionsliste over alle de containertyper, der 
forefindes på tilbudslisten. Ordregiver har ikke klart og tydeligt beskrevet, at definitionslisten 
var en samlet liste over containertyper og de ønskede volumener på alle delaftalerne og ikke 
en liste over de efterspurgte volumener på den enkelte delaftale. Definitionslisten har derfor 
ført til uklarheder om, hvorvidt Tilbudsgiver frit kunne vælge imellem de listede volumener på 
definitionslisten og ikke var begrænset til at tilbyde det interval, der fremgår af den enkelte 
delaftales varelinjebeskrivelse. 
Ordregiver må endvidere konstatere at alle tilbudslisterne har indeholdt fejl eller mangler. 
Ordregiver har f.eks. konstateret at der ikke fremgår en enhedsmængde ved de varelinjer, der 
omhandler tillægspriser. Denne fejl er uhensigtsmæssig, da den tilbudte pris kan føre til en 
forkert vurdering af de indkomne priser, eftersom den ikke bliver vægtet. 
På baggrund af ovenstående har Ordregiver vurderet at udbudsmaterialet ikke har været 
gennemsigtigt jf. Udbudslovens § 2 og har derfor valgt at aflyse udbuddet. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naeveneshus.dk 
Internetadresse: klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
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Øvrige oplysninger

virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578637

Sprog DA

Dokument nr. 336679-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 106-212643

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kolding: Vask og rensning 
2017/S 163-336684 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

IFIRS c/o Hansenberg 
55960410 
Skovvangen 28 
Kontaktperson: Dorthe Jochimsen 
6000 Kolding 
Danmark 
Telefon: +45 25383779 
E-mail: dmj@ifirs.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68766309.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: uddannelsesinstitution 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Vask og leje af beklædning og linned.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

98310000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

Overskrift Danmark-Kolding: Vask og rensning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver IFIRS c/o Hansenberg

Ordregiverens by Kolding

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 98310000 Vask og rensning

Sammenfatning af opgaven Vask og leje af beklædning og linned. 
 
 
Køb af vask og leje af beklædning og linned.
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Køb af vask og leje af beklædning og linned. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 121 797.96 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ordregiver ønsker tilbud på vask og leje af beklædning og linned til IFIRS medlemsskoler, samt 
skoler som er medlem af Skoleindkøb. Rammeaftalens omfattede produkter og ydelser 
fremgår af bilag 2 — tilbudslisten. 
Vask og leje af beklædning og linned omfatter de af Ordregivernes afdelinger, som har behov 
for vask/leje. Der er primært tale om køkken- og rengøringsbeklædning, samt linned til 
køkkenområdet og skolehjem. Produkterne, der udbydes findes i bilag 2 tilbudslisten. 
Såfremt Ordregiverne selv foretager vask på dele af deres områder, er disse områder fritaget 
fra rammeaftalen. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 35 
Kvalitetskriterium: 
Funktionalitet. Vægtning: 15 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Rammeaftalen vil være gældende fra den 1.12.2017 til og med den 30.11.2020 med mulighed 
for, at Ordregiver kan forlænge aftalen med 1 gange 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-177143 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Vask og leje af beklædning og linned  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Centralvaskeriet A/S 
26013968 
Tønder Landevej 25 
6240 Løgumkloster 
Danmark 
Telefon: +45 74745999 
E-mail: mail@centralvaskeriet.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 107 256.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 121 785.96 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
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Øvrige oplysninger

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578653

Sprog DA

Dokument nr. 336684-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 090-177143

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kongens Lyngby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 165-340226 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Danmarks Tekniske Universitet — DTU 
30060946 
Anker Engelunds Vej 1 
Kontaktperson: Louise Cecilie Overgaard 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Telefon: +45 45251063 
E-mail: louco@adm.dtu.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Application Development Services for The Elixir Cloud.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

Overskrift Danmark-Kongens Lyngby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet 
og support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet — DTU

Ordregiverens by Kongens Lyngby

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Sammenfatning af opgaven Application Development Services for The Elixir Cloud. 
 
 
The contract is regarding purchase of professional services within Application 
Development Services for The Elixir Cloud.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The contract is regarding purchase of professional services within Application Development 
Services for The Elixir Cloud. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72000000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The contract is regarding purchase of professional services within Application Development 
Services for The Elixir Cloud. 
The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. It's aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics work-flows. Led by the DTU Informatics, 1 of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting it's members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. 
Delivered as a web-application, our cloud offering enables it's users to manage their own 
private cloud deployments. Within this capacity, clients will be able to deploy single instances 
or whole computing environments including their data, networking and software. Moreover, 
users will be able to extend their environments by selecting additional offerings from a 
catalogue of software provided as packages/images or datasets exposed as API endpoints or 
storage volume snapshots. Each one of our clients will be able to monitor key health and 
performance parameters of their instances and spending by a monitoring and billing interface 
integrated into the cloud application. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Total annual contract sum. Vægtning: 100 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

Hasteprocedure 
Begrundelse: 
DTU has held an EU tender regarding development services for The Elixir Cloud solution but 
did not receive any tenders. Therefore DTU are publishing a new tender regarding 
development services for The Elixir Cloud solution. Due to the lack of tenders at the first 
tender, DTU are in time pressure in relation to solving the tasks, hence urgent procedure has 
been chosen. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 144-297251 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Application Development Services for The Elixir Cloud  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Complaint regarding a decision on short-listing: 
Complaint regarding a decision on short-listing must be submitted no later than 20 calendar 
days from the date after notification to the concerned Candidates informing them of who has 
been selected has been sent and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov 
om Klagenævnet for Udbud § 7, section 1. 
Complaint regarding the award of contract: 
Complaint regarding the award of contract must be submitted no later than 45 calendar days 
from the date after the Contracting Authority has published a contract award notice in the 
European Union Official Journal informing that the Contracting Authority has awarded the 
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Original tekst

contract, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, section 2, No 1. 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition: 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition must be submitted no later than 30 calendar days form the date after the 
Contracting Authority has notified the concerned Tenderers that a contract has been 
awarded, if the notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for 
Udbud § 7, section 2, No 2. 
Complaint regarding the award of a framework agreement: 
Complaint regarding the award of a framework agreement must be submitted no later than 6 
months from the date after the Contracting Authority have notified the concerned Candidates 
and Tenderers that award of contract has happened, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 2, No 3. 
Complaint regarding direct award of contract: 
Complaint regarding the Contracting Authority's award of contract without prior publication of 
a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 
calendar days from the date after a contract award notice has been published by the 
Contracting Authority in the European Union Official Journal and that contract award notice 
includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. lov om Klagenævnet 
for Udbud § 7, section 3. 
Compliant regarding public procurements below the EU threshold: 
Complaint regarding public procurements below the EU threshold must be submitted no later 
than 45 calendar days from the date after the Contracting Authority has notified the 
Tenderers about the award of contract if this notification includes the grounds for the 
decision; and no later than 6 months after the date where the Contracting Authority has 
notified the Candidates and Tenderers about that award of a framework agreement, if the 
notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 4, No 1 and 2. Compliant regarding a decision on short-listing on procurement below 
the EU threshold must be submitted no later than 20 calendar days from the date after the 
Contracting Authority has sent a notification to the concerned Candidates regarding who has 
been selected and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov om 
Klagenævnet for Udbud § 7, section 5. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Danmarks Tekniske Universitet — DTU 
30060946 
Anker Engelunds Vej 1 
Contact person: Louise Cecilie Overgaard 
2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
Telephone: +45 45251063 
E-mail: louco@adm.dtu.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.dtu.dk 
Address of the buyer profile: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863 

I.2) Joint procurement

Blank  
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I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Education 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Application Development Services for The Elixir Cloud.  

II.1.2) Main CPV code: 

72000000 

II.1.3) Type of contract

Services 

II.1.4) Short description: 

The contract is regarding purchase of professional services within Application Development 
Services for The Elixir Cloud. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 
II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

72000000 
II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

The contract is regarding purchase of professional services within Application Development 
Services for The Elixir Cloud. 
The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. It's aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics work-flows. Led by the DTU Informatics, 1 of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting it's members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. 
Delivered as a web-application, our cloud offering enables it's users to manage their own 
private cloud deployments. Within this capacity, clients will be able to deploy single instances 
or whole computing environments including their data, networking and software. Moreover, 
users will be able to extend their environments by selecting additional offerings from a 
catalogue of software provided as packages/images or datasets exposed as API endpoints or 
storage volume snapshots. Each one of our clients will be able to monitor key health and 
performance parameters of their instances and spending by a monitoring and billing interface 
integrated into the cloud application. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Cost criterion: 
Total annual contract sum. Weighting: 100 % 

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description
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IV.1.1) Type of procedure

Open procedure 

Accelerated procedure 
Justification: 
DTU has held an EU tender regarding development services for The Elixir Cloud solution but 
did not receive any tenders. Therefore DTU are publishing a new tender regarding 
development services for The Elixir Cloud solution. Due to the lack of tenders at the first 
tender, DTU are in time pressure in relation to solving the tasks, hence urgent procedure has 
been chosen. 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement 

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 144-297251 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Contract No: 1 
Title: Application Development Services for The Elixir Cloud  
A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: No tenders or requests to participate were received or all 
were rejected 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  

V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
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Øvrige oplysninger

E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
Complaint regarding a decision on short-listing: 
Complaint regarding a decision on short-listing must be submitted no later than 20 calendar 
days from the date after notification to the concerned Candidates informing them of who has 
been selected has been sent and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov 
om Klagenævnet for Udbud § 7, section 1. 
Complaint regarding the award of contract: 
Complaint regarding the award of contract must be submitted no later than 45 calendar days 
from the date after the Contracting Authority has published a contract award notice in the 
European Union Official Journal informing that the Contracting Authority has awarded the 
contract, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, section 2, No 1. 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition: 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition must be submitted no later than 30 calendar days form the date after the 
Contracting Authority has notified the concerned Tenderers that a contract has been 
awarded, if the notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for 
Udbud § 7, section 2, No 2. 
Complaint regarding the award of a framework agreement: 
Complaint regarding the award of a framework agreement must be submitted no later than 6 
months from the date after the Contracting Authority have notified the concerned Candidates 
and Tenderers that award of contract has happened, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 2, No 3. 
Complaint regarding direct award of contract: 
Complaint regarding the Contracting Authority's award of contract without prior publication of 
a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 
calendar days from the date after a contract award notice has been published by the 
Contracting Authority in the European Union Official Journal and that contract award notice 
includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. lov om Klagenævnet 
for Udbud § 7, section 3. 
Compliant regarding public procurements below the EU threshold: 
Complaint regarding public procurements below the EU threshold must be submitted no later 
than 45 calendar days from the date after the Contracting Authority has notified the 
Tenderers about the award of contract if this notification includes the grounds for the 
decision; and no later than 6 months after the date where the Contracting Authority has 
notified the Candidates and Tenderers about that award of a framework agreement, if the 
notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 4, No 1 and 2. Compliant regarding a decision on short-listing on procurement below 
the EU threshold must be submitted no later than 20 calendar days from the date after the 
Contracting Authority has sent a notification to the concerned Candidates regarding who has 
been selected and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov om 
Klagenævnet for Udbud § 7, section 5. 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

28-08-2017 

Internet ID 91671593

Sprog DA

Dokument nr. 340226-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017
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Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 144-297251

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kongens Lyngby: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 
2017/S 167-343578 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark) 
Kontaktperson: Louise Cecilie Overgaard 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
E-mail: lou@adm.dtu.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

550kN Materials Test Machine.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

38000000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

A test machine intended for materials testing (static and fatigue) on coupon specimens 

Overskrift Danmark-Kongens Lyngby: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr 
(ikke briller)

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)

Ordregiverens by Kongens Lyngby

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

Sammenfatning af opgaven 550kN Materials Test Machine. 
 
 
A test machine intended for materials testing (static and fatigue) on coupon 
specimens (mainly polymercomposite materials) and testing of sub-components.
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(mainly polymercomposite materials) and testing of sub-components. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 191 587.00 GBP 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The test machine is intended for materials testing (static and fatigue) on coupon specimens 
(mainly polymercomposite materials) and testing of sub-components. The machine has 
following specifications: — 500 kN Hydrostatic Bearing Actuator — 500 kN Hydraulic Wedge 
Action Grips — 500 kN Load Cell — 118 lpm Water Cooled Hydraulic Power Unit — Wavematrix 
Software/Test PC (Includes Console Software) Services are included in the contract. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 132-270078 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

2



Original tekst

27-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Instron 
Bucks 
Det Forenede Kongerige 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 191 587.00 GBP 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud / The Complaints Board for Public Procurement 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jocobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark) 
Contact person: Louise Cecilie Overgaard 
2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
E-mail: lou@adm.dtu.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.dtu.dk 
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I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Education 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

550kN Materials Test Machine.  

II.1.2) Main CPV code: 

38000000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

A test machine intended for materials testing (static and fatigue) on coupon specimens 
(mainly polymercomposite materials) and testing of sub-components. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 191 587.00 GBP 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

The test machine is intended for materials testing (static and fatigue) on coupon specimens 
(mainly polymercomposite materials) and testing of sub-components. The machine has 
following specifications: — 500 kN Hydrostatic Bearing Actuator — 500 kN Hydraulic Wedge 
Action Grips — 500 kN Load Cell — 118 lpm Water Cooled Hydraulic Power Unit — Wavematrix 
Software/Test PC (Includes Console Software) Services are included in the contract. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Price 

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Competitive procedure with negotiation 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  
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IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 132-270078 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

27-07-2017 

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 1 

The contract has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor

Instron 
Bucks 
United Kingdom 
The contractor is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 191 587.00 GBP 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud / The Complaints Board for Public Procurement 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Blank  

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jocobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
Internet address: www.kfst.dk 
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Øvrige oplysninger

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

31-08-2017 

Internet ID 91736441

Sprog DA

Dokument nr. 343578-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 132-270078

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Kongens Lyngby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 167-343579 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Danmarks Tekniske Universitet — DTU 
30060946 
Anker Engelunds Vej 1 
Kontaktperson: Alexi Burns-Tang 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Telefon: +45 45251126 
E-mail: alexi@adm.dtu.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

Overskrift Danmark-Kongens Lyngby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet 
og support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet — DTU

Ordregiverens by Kongens Lyngby

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Sammenfatning af opgaven Open Procedure of Elixir Cloud. 
 
 
The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. Its aim is to 
provide users with on-demand complex HPC environments entailing computing 
power, secure storage, domain software and curated datasets tailored specifically 
to handle the most demanding bioinformatics workflows. Led by the DTU 
Informatics, one of the leading bioinformatics institutes in world, the initiative is 
to create a complete ecosystem connecting its members with means, expertise 
and network to innovate faster and provide production grade services to its 
customers.
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II.1.1) Betegnelse: 

Open Procedure of Elixir Cloud.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. Its aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics workflows. Led by the DTU Informatics, one of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting its members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72000000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. Its aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics workflows. Led by the DTU Informatics, one of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting its members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. Alternative 1: The Contract is not divided into lots. Using our existing 
supercomputing facility, expertise and established trust as a key differentiators we envision 
our users to be among some of the most prominent pharmaceutical companies, life sciences 
service providers as well as healthcare, startups and other academic institutions. Delivered as 
a web-application, our cloud offering enables its users to manage their own private cloud 
deployments. Within this capacity, clients will be able to deploy single instances or whole 
computing environments including their data, networking and software. Moreover, users will 
be able to extend their environments by selecting additional offerings from a catalogue of 
software provided as packages/images or datasets exposed as API endpoints or storage 
volume snapshots. Each one of our clients will be able to monitor key health and performance 
parameters of their instances and spending by a monitoring and billing interface integrated 
into the cloud application. Connectivity to existing IT infrastructure would be provided by 
exposing parts of private environments to external access through SSH or enterprise-grade 
VPN. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Fee pr. hour for extra consultant service. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 
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IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 106-211955 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Open Procedure of Elixir Cloud  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Danish complaintsboard 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: kflu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Complaint regarding a decision on shortlisting: 
Complaint regarding a decision on shortlisting must be submitted no later than 20 calendar 
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Original tekst

days from the date after notification to the concerned Candidates informing them of who has 
been selected has been sent and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov 
om Klagenævnet for Udbud § 7, section 1. 
Complaint regarding the award of contract: 
Complaint regarding the award of contract must be submitted no later than 45 calendar days 
from the date after the Contracting Authority has published a contract award notice in the 
European Union Official Journal informing that the Contracting Authority has awarded the 
contract, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, section 2, no. 1. 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition: 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition must be submitted no later than 30 calendar days form the date after the 
Contracting Authority has notified the concerned Tenderers that a contract has been 
awarded, if the notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for 
Udbud § 7, section 2, no. 2. 
Complaint regarding the award of a framework agreement: 
Complaint regarding the award of a framework agreement must be submitted no later than 6 
months from the date after the Contracting Authority have notified the concerned Candidates 
and Tenderers that award of contract has happened, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 2, no. 3. 
Complaint regarding direct award of contract: 
Complaint regarding the Contracting Authority's award of contract without prior publication of 
a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 
calendar days from the date after a contract award notice has been published by the 
Contracting Authority in the European Union Official Journal and that contract award notice 
includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. lov om Klagenævnet 
for Udbud § 7, section 3. 
Compliant regarding public procurements below the EU threshold: 
Complaint regarding public procurements below the EU threshold must be submitted no later 
than 45 calendar days from the date after the Contracting Authority has notified the 
Tenderers about the award of contract if this notification includes the grounds for the 
decision; and no later than 6 months after the date where the Contracting Authority has 
notified the Candidates and Tenderers about that award of a framework agreement, if the 
notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 4, no. 1 and 2. Compliant regarding a decision on shortlisting on procurement below 
the EU threshold must be submitted no later than 20 calendar days from the date after the 
Contracting Authority has sent a notification to the concerned Candidates regarding who has 
been selected and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov om 
Klagenævnet for Udbud § 7, section 5. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence og forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715100 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Danmarks Tekniske Universitet — DTU 
30060946 
Anker Engelunds Vej 1 
Contact person: Alexi Burns-Tang 
2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
Telephone: +45 45251126 
E-mail: alexi@adm.dtu.dk 
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Internet address(es) 
Main address: www.dtu.dk 
Address of the buyer profile: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Education 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Open Procedure of Elixir Cloud.  

II.1.2) Main CPV code: 

72000000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. Its aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics workflows. Led by the DTU Informatics, one of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting its members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 
II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

72000000 
II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

The Elixir Cloud is a unique cloud offering focusing on life sciences. Its aim is to provide users 
with on-demand complex HPC environments entailing computing power, secure storage, 
domain software and curated datasets tailored specifically to handle the most demanding 
bioinformatics workflows. Led by the DTU Informatics, one of the leading bioinformatics 
institutes in world, the initiative is to create a complete ecosystem connecting its members 
with means, expertise and network to innovate faster and provide production grade services 
to its customers. Alternative 1: The Contract is not divided into lots. Using our existing 
supercomputing facility, expertise and established trust as a key differentiators we envision 
our users to be among some of the most prominent pharmaceutical companies, life sciences 
service providers as well as healthcare, startups and other academic institutions. Delivered as 
a web-application, our cloud offering enables its users to manage their own private cloud 
deployments. Within this capacity, clients will be able to deploy single instances or whole 
computing environments including their data, networking and software. Moreover, users will 
be able to extend their environments by selecting additional offerings from a catalogue of 
software provided as packages/images or datasets exposed as API endpoints or storage 
volume snapshots. Each one of our clients will be able to monitor key health and performance 
parameters of their instances and spending by a monitoring and billing interface integrated 
into the cloud application. Connectivity to existing IT infrastructure would be provided by 
exposing parts of private environments to external access through SSH or enterprise-grade 
VPN. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Price 
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II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
Fee pr. hour for extra consultant service. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211955 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Contract No: 1 
Title: Open Procedure of Elixir Cloud  
A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: No tenders or requests to participate were received or all 
were rejected 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  

V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review
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Øvrige oplysninger

VI.4.1) Review body

Danish complaintsboard 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: kflu@erst.dk 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
Complaint regarding a decision on shortlisting: 
Complaint regarding a decision on shortlisting must be submitted no later than 20 calendar 
days from the date after notification to the concerned Candidates informing them of who has 
been selected has been sent and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov 
om Klagenævnet for Udbud § 7, section 1. 
Complaint regarding the award of contract: 
Complaint regarding the award of contract must be submitted no later than 45 calendar days 
from the date after the Contracting Authority has published a contract award notice in the 
European Union Official Journal informing that the Contracting Authority has awarded the 
contract, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, section 2, no. 1. 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition: 
Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening 
of the competition must be submitted no later than 30 calendar days form the date after the 
Contracting Authority has notified the concerned Tenderers that a contract has been 
awarded, if the notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for 
Udbud § 7, section 2, no. 2. 
Complaint regarding the award of a framework agreement: 
Complaint regarding the award of a framework agreement must be submitted no later than 6 
months from the date after the Contracting Authority have notified the concerned Candidates 
and Tenderers that award of contract has happened, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 2, no. 3. 
Complaint regarding direct award of contract: 
Complaint regarding the Contracting Authority's award of contract without prior publication of 
a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 
calendar days from the date after a contract award notice has been published by the 
Contracting Authority in the European Union Official Journal and that contract award notice 
includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. lov om Klagenævnet 
for Udbud § 7, section 3. 
Compliant regarding public procurements below the EU threshold: 
Complaint regarding public procurements below the EU threshold must be submitted no later 
than 45 calendar days from the date after the Contracting Authority has notified the 
Tenderers about the award of contract if this notification includes the grounds for the 
decision; and no later than 6 months after the date where the Contracting Authority has 
notified the Candidates and Tenderers about that award of a framework agreement, if the 
notification includes the grounds for the decision, cf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, 
section 4, no. 1 and 2. Compliant regarding a decision on shortlisting on procurement below 
the EU threshold must be submitted no later than 20 calendar days from the date after the 
Contracting Authority has sent a notification to the concerned Candidates regarding who has 
been selected and this notification includes the grounds for the decision, cf. lov om 
Klagenævnet for Udbud § 7, section 5. 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence og forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715100 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

31-08-2017 
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Internet ID 91736444
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Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst
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Danmark- Kongens Lyngby: Maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed 
2017/S 167-343693 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Danmarks Tekniske Universitet 
30060946 
Anker Engelundsvej 1 
Kontaktperson: Alexi Burns-Tang 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
E-mail: alexi@adm.dtu.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

FC2000 Electron-Beam Evaporation system.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

43310000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Kongens Lyngby: Maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Med forhandling (uden udbud)

Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet

Ordregiverens by Kongens Lyngby

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 43310000 Maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed

Sammenfatning af opgaven FC2000 Electron-Beam Evaporation system. 
 
 
Electron-Beam Evaporation system for thin-film deposition of various metal layers 
(single/multiple) on various substrates, typical 2”, 4”, and 6” wafers for device 
fabrication based on top-down micro/nano technology. The tool should provide 
high-throughput solutions (total processing time < 15 min (process start at 
5x10-6 Torr), including load/unload) for single wafer as well as larger wafer 
batches (4 substrates of up to 150 mm).
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Electron-Beam Evaporation system for thin-film deposition of various metal layers 
(single/multiple) on various substrates, typical 2”, 4”, and 6” wafers for device fabrication 
based on top-down micro/nano technology. The tool should provide high-throughput solutions 
(total processing time < 15 min (process start at 5x10-6 Torr), including load/unload) for single 
wafer as well as larger wafer batches (4 substrates of up to 150 mm). 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 062 186.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DTU Danchip, Kongens Lyngby-Tårbæk, Denmark. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Electron-Beam Evaporation system for thin-film deposition of various metal layers 
(single/multiple) on various substrates, typical 2”, 4”, and 6” wafers for device fabrication 
based on top-down micro/nano technology. The tool should provide high-throughput solutions 
(total processing time < 15 min (process start at 5x10-6 Torr), including load/unload) for single 
wafer as well as larger wafer batches (4 substrates of up to 150 mm). 
A main application of the metal lay-er stacks is structure definition by lift-off, where it is 
essential to obtain highest possible control of uniformity and avoid side wall deposition on the 
de-fined photo-resist structures. For this particular application FerroTec-Temescal has 
developed a unique solution (patented) named HULA Electron-Beam Evaporation system for 
thin-film deposition of various metal layers (single/multiple) on various substrates, typical 2”, 
4”, and 6” wafers for device fabrication based on top-down micro/nano technology. The tool 
should provide high-throughput solutions (total processing time < 15 min (process start at 
5x10-6 Torr), including load/unload) for single wafer as well as larger wafer batches (4 
substrates of up to 150 mm). 
A main application of the metal layer stacks is structure definition by lift-off, where it is 
essential to obtain highest possible control of uniformity and avoid side wall deposition on the 
de-fined photo-resist structures. For this particular application FerroTec-Temescal has 
developed a unique solution (patented) named HULA dome which is a magnetically driven 
planetary motion substrate holder, in a lift-off configuration with up to 4 substrates of up to 
150 mm, rotating individually on 2 axis, which can provide the high uniformity metal layer stack 
depositions without shadow masks which tends to be the standard solution in other systems. 
With the HULA system it is possible to deposit metal layer stacks with better than 2 % 
uniformity and avoid side wall deposition, with no shadow mask. Moreover, deposited material 
uniformity is independent of deposition rate, giving a wide process window. 
The Temescal machine with the HULA system offers a completely unique approach to 
deposition of highly uniform metal stacks. Other manufacturers resort either to a very long 
distance from crucible to sample or to using shadow masks. The long distance leads to 
excessive waste of material which is a particular concern when dealing with expensive noble 
metals such as gold or platinum. Shadow masks must be designed for specific materials and 
specific deposition conditions and thus starkly limit the process window available for 
depositions. All in all the HULA option provides an efficient solution for reduced material 
consumption and maximum process window, which to our knowledge, no other supplier can 
achieve. Further advantages of evaporation without a mask are higher effective deposition 
rates, leading to faster cycle times and superior material collection efficiency, which is 
especially important when depositing expensive precious metals, such as Au & Pt. FerroTec-
Temescal has solid documentation on this systems capabilities with more than 25 sold 
systems worldwide and we have tested the system to our full satisfaction. For us it is 
essential that FerroTec-Temescal can demonstrate both the capability and the experience 
documented with the more than 25 sold systems. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Kvalitetskriterium: 
Best quality. Vægtning: 100 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
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Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser af følgende årsag:  
� manglende konkurrence af tekniske årsager  
Forklaring:  
The Temescal machine with the HU-LA system offers a completely unique approach to 
deposition of highly uniform metal stacks. Other manufacturers resort either to a very long 
distance from crucible to sample or to using shadow masks. The long distance leads to 
excessive waste of material which is a particular concern when dealing with ex-pensive noble 
metals such as gold or platinum. Shadow masks must be designed for specific materials and 
specific deposition conditions and thus starkly limit the process window available for 
depositions. All in all the HULA option provides an efficient solution for reduced material 
consumption and maximum process window, which no other supplier can achieve. Further 
advantages of evaporation without a mask are higher effective deposition rates, leading to 
faster cycle times and superior material collection efficiency, which is especially important 
when depositing expensive precious metals, such as Au & Pt. FerroTec-Temescal has solid 
documentation on this systems capabilities with more than 25 sold systems world-wide and 
we have tested the system to our full satisfaction. For us it is essential that FerroTec-
Temescal can demonstrate both the capability and the experience documented with the more 
than 25 sold systems. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

31-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Temescal A Division of Ferrotec 
4569 C Las Positas Road 
CA 94551 Livermore  
USA 
Internetadresse: temescal.ferrotec.com/ 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 062 186.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 
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Original tekst

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Danish Complaints Board 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jacobsensvej 35 
2500 Valby 
Danmark 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Voluntary ex ante transparency notice 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name and addresses

Danmarks Tekniske Universitet 
30060946 
Anker Engelundsvej 1 
Contact person: Alexi Burns-Tang 
2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
E-mail: alexi@adm.dtu.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.dtu.dk 

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Education 

I.6) Main activity

Blank  

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

FC2000 Electron-Beam Evaporation system.  

II.1.2) Main CPV code: 

43310000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 
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Electron-Beam Evaporation system for thin-film deposition of various metal layers 
(single/multiple) on various substrates, typical 2”, 4”, and 6” wafers for device fabrication 
based on top-down micro/nano technology. The tool should provide high-throughput solutions 
(total processing time < 15 min (process start at 5x10-6 Torr), including load/unload) for single 
wafer as well as larger wafer batches (4 substrates of up to 150 mm). 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot/concession: 3 062 186.00 DKK 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Main site or place of performance: 
DTU Danchip, Kongens Lyngby-Tårbæk, Denmark. 

II.2.4) Description of the procurement

Electron-Beam Evaporation system for thin-film deposition of various metal layers 
(single/multiple) on various substrates, typical 2”, 4”, and 6” wafers for device fabrication 
based on top-down micro/nano technology. The tool should provide high-throughput solutions 
(total processing time < 15 min (process start at 5x10-6 Torr), including load/unload) for single 
wafer as well as larger wafer batches (4 substrates of up to 150 mm). 
A main application of the metal lay-er stacks is structure definition by lift-off, where it is 
essential to obtain highest possible control of uniformity and avoid side wall deposition on the 
de-fined photo-resist structures. For this particular application FerroTec-Temescal has 
developed a unique solution (patented) named HULA Electron-Beam Evaporation system for 
thin-film deposition of various metal layers (single/multiple) on various substrates, typical 2”, 
4”, and 6” wafers for device fabrication based on top-down micro/nano technology. The tool 
should provide high-throughput solutions (total processing time < 15 min (process start at 
5x10-6 Torr), including load/unload) for single wafer as well as larger wafer batches (4 
substrates of up to 150 mm). 
A main application of the metal layer stacks is structure definition by lift-off, where it is 
essential to obtain highest possible control of uniformity and avoid side wall deposition on the 
de-fined photo-resist structures. For this particular application FerroTec-Temescal has 
developed a unique solution (patented) named HULA dome which is a magnetically driven 
planetary motion substrate holder, in a lift-off configuration with up to 4 substrates of up to 
150 mm, rotating individually on 2 axis, which can provide the high uniformity metal layer stack 
depositions without shadow masks which tends to be the standard solution in other systems. 
With the HULA system it is possible to deposit metal layer stacks with better than 2 % 
uniformity and avoid side wall deposition, with no shadow mask. Moreover, deposited material 
uniformity is independent of deposition rate, giving a wide process window. 
The Temescal machine with the HULA system offers a completely unique approach to 
deposition of highly uniform metal stacks. Other manufacturers resort either to a very long 
distance from crucible to sample or to using shadow masks. The long distance leads to 
excessive waste of material which is a particular concern when dealing with expensive noble 
metals such as gold or platinum. Shadow masks must be designed for specific materials and 
specific deposition conditions and thus starkly limit the process window available for 
depositions. All in all the HULA option provides an efficient solution for reduced material 
consumption and maximum process window, which to our knowledge, no other supplier can 
achieve. Further advantages of evaporation without a mask are higher effective deposition 
rates, leading to faster cycle times and superior material collection efficiency, which is 
especially important when depositing expensive precious metals, such as Au & Pt. FerroTec-
Temescal has solid documentation on this systems capabilities with more than 25 sold 
systems worldwide and we have tested the system to our full satisfaction. For us it is 
essential that FerroTec-Temescal can demonstrate both the capability and the experience 
documented with the more than 25 sold systems. 

II.2.5) Award criteria

Directive 2014/24/EU 
Quality criterion: 
Best quality. Weighting: 100 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 
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II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the 
following reason:  
� absence of competition for technical reasons  
Explanation:  
The Temescal machine with the HU-LA system offers a completely unique approach to 
deposition of highly uniform metal stacks. Other manufacturers resort either to a very long 
distance from crucible to sample or to using shadow masks. The long distance leads to 
excessive waste of material which is a particular concern when dealing with ex-pensive noble 
metals such as gold or platinum. Shadow masks must be designed for specific materials and 
specific deposition conditions and thus starkly limit the process window available for 
depositions. All in all the HULA option provides an efficient solution for reduced material 
consumption and maximum process window, which no other supplier can achieve. Further 
advantages of evaporation without a mask are higher effective deposition rates, leading to 
faster cycle times and superior material collection efficiency, which is especially important 
when depositing expensive precious metals, such as Au & Pt. FerroTec-Temescal has solid 
documentation on this systems capabilities with more than 25 sold systems world-wide and 
we have tested the system to our full satisfaction. For us it is essential that FerroTec-
Temescal can demonstrate both the capability and the experience documented with the more 
than 25 sold systems. 

IV.1.3) Information about framework agreement

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Blank  

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract/concession

V.2.1) Date of conclusion of the contract/concession award decision: 

31-08-2017 

V.2.2) Information about tenders

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor/concessionaire

Temescal A Division of Ferrotec 
4569 C Las Positas Road 
CA 94551 Livermore  
United States 
Internet address: temescal.ferrotec.com/ 
The contractor/concessionaire is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot/concession  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot/concession: 3 062 186.00 DKK 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  
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Øvrige oplysninger

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Danish Complaints Board 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Blank  

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Danish Competition and Consumer Authority 
Carl Jacobsensvej 35 
2500 Valby 
Denmark 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

31-08-2017 

Internet ID 91736796

Sprog DA

Dokument nr. 343693-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01B15

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

7

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud


Danmark- Korsør: Indsamling af affald 
2017/S 170-348992 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Slagelse Kommune 
Dahlsvej 3 
Kontaktperson: Gurli Møller 
4220 Korsør 
Danmark 
E-mail: gumol@slagelse.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Indsamling af mad- og restaffald samt genanvendelige materialer i Slagelse Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Korsør: Indsamling af affald

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Slagelse Kommune

Ordregiverens by Korsør

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90511000 Indsamling af affald 
90511100 Indsamling af fast byaffald 
90511200 Indsamling af husholdningsaffald 
90511400 Indsamling af papir 
90512000 Transport af affald

Sammenfatning af opgaven Indsamling af mad- og restaffald samt genanvendelige materialer i Slagelse 
Kommune. 
 
 
Indsamling og transport af mad- og restaffald og genanvendelige materialer 
(papir/pap og metal, glas og hård plast) fra delte og udelte beholdere i Slagelse 
Kommune.
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90511000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Indsamling og transport af mad- og restaffald og genanvendelige materialer (papir/pap og 
metal, glas og hård plast) fra delte og udelte beholdere i Slagelse Kommune. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 165 113 649.80 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90511100, 90511200, 90511400, 90512000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Slagelse Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der indsamles ovennævnte affaldsfraktioner fra ca. 38 000 husstande og 4 200 fritidshuse i 
Slagelse Kommune. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Miljø og arbejdsmiljø. Vægtning: 30 
Kvalitetskriterium: 
Kvalitetsstyring, organisation og mandskab. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Forlængelse af kontraktens løbetid som nævnt under del II.2.7). 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 098-194016 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Indsamling af mad- og restaffald samt genanvendelige materialer i Slagelse Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

M Larsen Vognmandsfirma A/S 
19010007 
Vibeholmsvej 16 
2605 Brøndby 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 165 113 649.80 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Frister for og procedurer for klager fremgår af »Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for 
udbud«, lbk nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer. 
Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har 
offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har 
indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-
perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. 
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Øvrige oplysninger

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91868483

Sprog DA

Dokument nr. 348992-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 098-194016

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København K: Tjenester i forbindelse med reklamekampagner 
2017/S 169-347298 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Frederiksholms Kanal 25 
Kontaktperson: Specialkonsulent Cammy Wong 
1220 København K 
Danmark 
Telefon: +45 33925364 
E-mail: Udbudsteam@uvm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.uvm.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Kontrakt om eux-kampagne.  

Sagsnr.: 17/00975 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

79341400 

Overskrift Danmark-København K: Tjenester i forbindelse med reklamekampagner

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ordregiverens by København K

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner

Sammenfatning af opgaven Kontrakt om eux-kampagne. 
 
 
Kontrakten omfatter udvikling af koncept for samt tilrettelæggelse, planlægning, 
gennemførelse og evaluering af en national eux-kampagne. Målgruppen for 
kampagnen er elever i 7.-10. klasse og deres forældre.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Kontrakten omfatter udvikling af koncept for samt tilrettelæggelse, planlægning, 
gennemførelse og evaluering af en national eux-kampagne. Målgruppen for kampagnen er 
elever i 7.-10. klasse og deres forældre. 
Kampagneperioden er fra november 2017 til og med februar 2018, hvor eleverne i 9. og 10. 
klasse overvejer og endeligt beslutter deres valg af ungdomsuddannelser. 
Formålet med kampagnen er at oplyse om og udbrede kendskabet til eux, som stadig er et 
forholdsvis nyt uddannelsestilbud. Desuden skal kampagnen synliggøre mulighederne ved at 
tage en erhvervsuddannelse som et eux-forløb. 
Kampagnen har endvidere til formål at bidrage til at nå eud-reformens målsætning om, at 
mindst 25 pct. af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 
2020, stigende til 30 pct. i 2025. 
Kampagnen følges op med en evaluering, herunder en effektmåling heraf. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 994 050.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Kontrakten omfatter udvikling af koncept for samt tilrettelæggelse, planlægning, 
gennemførelse og evaluering af en national eux-kampagne. Målgruppen for kampagnen er 
elever i 7.-10. klasse og deres forældre. 
Kampagneperioden er fra november 2017 til og med februar 2018, hvor eleverne i 9. og 10. 
klasse overvejer og endeligt beslutter deres valg af ungdomsuddannelser. 
Formålet med kampagnen er at oplyse om og udbrede kendskabet til eux, som stadig er et 
forholdsvis nytuddannelsestilbud. Desuden skal kampagnen synliggøre mulighederne ved at 
tage en erhvervsuddannelse som et eux-forløb. 
Kampagnen har endvidere til formål at bidrage til at nå eud-reformens målsætning om, at 
mindst 25 pct. af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 
2020, stigende til 30 pct. i 2025. 
Kampagnen følges op med en evaluering, herunder en effektmåling heraf. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Kvalitetskriterium: 
Medarbejdere. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

2



Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 067-126351 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Kontrakt om eux-kampagne  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

11-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

LEAD Agency A/S 
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal 
2200 København N 
Danmark 
Telefon: +45 28441224 
E-mail: lead@leadagency.dk 
Internetadresse: www.leadagency.dk/ 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 994 050.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
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Øvrige oplysninger

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), 
gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller 
tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om 
prækvalifikation. 
Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af 
udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til 
klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af 
en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 
Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes 
klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om 
tildelingsbeslutningen. 
1) Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 
192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet 
inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 
2) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage 
regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 
3) Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, 
stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at 
ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). 
4) Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, 
at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået 
en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til 
klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af 
en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-
perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. 
Der kan henvises til lovens § 6, stk. 4. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Internet ID 91837761

Sprog DA

Dokument nr. 347298-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 067-126351

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 
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Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Adgangskontrolsystem 
2017/S 167-344137 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Koncernservice 
64942212 
Borups Allé 177 
Kontaktperson: Hanne Lilleøre Jaeger 
2400 København NV 
Danmark 
Telefon: +45 20457852 
E-mail: hanne.lilleore.jaeger@ks.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/66592959.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-København: Adgangskontrolsystem

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Københavns Kommune, Koncernservice

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 42961100 Adgangskontrolsystem 
30144200 Billetautomater 
30144400 Automatisk billetkontrol 
30163000 Betalingskort 
30216200 Magnetkortlæsere 
31351000 Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer 
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72212318 Udvikling af scannerprogrammel

Sammenfatning af opgaven Udbud af adgangssystem til svømmehaller. 
 
 
Som oplyst i udbudsbetingelserne pkt. 3. 6 er der bestigelseaf Emdrup Bad og 
Valby Vandkulturhus torsdag d. 4.5.2017
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Udbud af adgangssystem til svømmehaller.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

42961100 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Som oplyst i udbudsbetingelserne pkt. 3. 6 er der bestigelseaf Emdrup Bad og Valby 
Vandkulturhus torsdag d. 4.5.2017 
Vi starter i Emdrup bad kl. 9:00. Adresse: Bredelandsvej20, 2100 København Ø. 
Herefter besøger vi Valby Vandkulturhus. Adresse: JuliusAndersens Vej 1A, 2450 København 
SV. 
For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling skalspørgsmål der opstår i forbindelse med 
besigtigelsen, skriftligt stillesefterfølgende via Mercell. 
Vi har sat to timer pr.svømmehal inkl. transport. 
Der vil blive serveret vand og kaffe. 
Af hensyn til planlægning af transport har vi brug for, atvide hvor mange i deltager med, og 
om i har behov for transport mellem de tosvømmehaller. 
I bedes melde tilbage senest tirsdag d. 2.5.2017. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

30144200, 30144400, 30163000, 30216200, 31351000, 72000000, 72212318 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Københavns kommune ønsker med nærværende udbud at indkøbe et 
billetadministrationssystem (programmel) samt tilhørende udstyr i form af bla. 
betalingsterminaler, automater til billetudstedelse og mobile armbåndsskannere. Dertil 
support og vedligeholdelse som defineret i kontraktmaterialet. 
Optioner på yderligere installationer, flapgates/låger, stationære armbåndsskannere, 
elektroniske dørlåse samt kontantbetaling i automat skal desuden kunne tilkøbes af Kunden 
hvis/når det skønnes nødvendigt. 
Løsningen skal kunne varetage de bagvedliggende processer til konfiguration og 
administration af produktkatalog, prisstruktur og brugerprofiler etc. Løsningen skal endvidere 
tilbyde en attraktiv og intuitiv brugergrænseflade til styring af brugerprofiler, køb, 
billetudstedelse, tilmelding/afmelding, validering, historik etc. for såvel administrative 
medarbejdere som kunder i systemet. 
Det skal være muligt at købe billetter med Dankort, udvalgte internationalekreditkort og 
Mobile Pay på nettet og i svømmehallen. Der er dog en option på mulighed for kontantbetaling 
i automat. 
Der skal kunne opnås gyldig adgang til svømmehallen ved udlevering afengangsarmbånd i 
forskellige farver, som er allergivenlige, gennemtestede isvømmehalsmiljøer og 
modstandsdygtige overfor klor, fugtige omgivelser, brug ogslid i svømmehaller etc. 
Armbåndene købes og udleveres i et selvbetjeningsmiljøi overensstemmelse med 
prisstrukturen for Københavns Kommune svømmeanlæg. 
Løsningen skal være adgangsgivende for såvel enkeltbesøgende, klippekortgæster og 
periodekortindehavere, herunder diverse rabatordninger. Herudover skal løsningen kunne 
håndtere adgang til varmtvandsbassin, kurbad,saunagus, babysvømning samt adgang og 
registrering af hold, foreninger,skoleklasser o.l. 
Der vil ikke være mulighed for personalebetjent billetsalg i de eksisterendeskranker udover i 
en kortere overgangsperiode. Der forefindes et lokale med det nødvendige udstyr til 
administrative opgaver og ad hoc betjening af kunderne. 
Personalet vil desuden i nødvendigt omfang skulle tilbyde hjælp tilselvhjælp ifm. kunders 
billetkøb og administration i selvbetjeningsmiljøet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Tid/implementering. Vægtning: 10 
Kvalitetskriterium: 
Vedligeholdelse/support. Vægtning: 10 

2



Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Optioner på yderligere installationer, flapgates/låger, stationære armbåndsskannere, 
elektroniske dørlåse samt kontantbetaling i automat skal desuden kunne tilkøbes af Kunden 
hvis/når det skønnes nødvendigt. 
Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 058-107983 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af adgangssystem til svømmehaller  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

CompuSoft A/S 
Sunekær 9 
5471 Søndersø 
Danmark 
Telefon: +45 63186318 
E-mail: info@compusoft.dk 
Fax: +45 63186328 
Kontrahenten er en SMV: ja 
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Øvrige oplysninger

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Det skal bemærkes, at der er ansøgningsfrist for prækvalifikation d. 20.4.2017 kl. 12. 
Ordregiver vil invitere 5 tilbudsgivere til at afgive bud på opgaven. 
Vær opmærksom på at en ansøgning om prækval skal bestå af et udfyldt espd i Mercell samt 
hvis ansøger er et konsortium eller støtter sig på underleverandørers egnethed, skal der 
vedlægges særskilt udfyldt espd for disse. Det særskilte espd findes i Mercell sammen med det 
øvrige udbudsmateriale. 
Derudover skal det fremhæves, at de prækvalificerede ansøgere har mulighed for at deltage i 
en besigtigelse af de to svømmehaller, der er omfattet af fase 1. Besigtigelsen vil finde sted d. 
4 maj. Det vil ikke være muligt at besigtige svømmehallerne på en anden dag end d 4 maj. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse 
af udbuds reglerne m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 
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Danmark- København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
2017/S 165-340955 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Direktiv 2004/17/EF 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Banedanmark 
18632276 
Amerika Plads 15 
Kontaktpunkt(er): Lisbeth Abildstrøm 
2100 København Ø 
Danmark 
Mailadresse: E1001RFB@bane.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.bane.dk 

I.2) Hovedaktivitet

Jernbanetransport 

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Ringsted — Femern Banen, E1001 Sporarbejder. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder 

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Overskrift Danmark-København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og 
kabelbaner

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver Banedanmark

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner 
45234116 Sporlægningsarbejder

Sammenfatning af opgaven Ringsted — Femern Banen, E1001 Sporarbejder. 
 
E1001 Sporarbejder er en hovedentreprise, der bl.a. indeholder: 
— Bygning af 60 km nyt spor ...
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E1001 Sporarbejder er en hovedentreprise, der bl.a. indeholder: 
— Bygning af 60 km nyt spor 
— Skinneudskiftning 
— Sporjustering 
— Bygning og ilægning af 52 sporskifter 
— Levering af skærver 
— Bygning af sporkasse inkl afvanding 
— Omisolering 
— Etablering af sporisolationer 
— Etablering af skinneudtræk 
— Indsporings konstruktioner. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45234000, 45234116 

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja 

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 379 315 428 DKK 
Eksklusive moms 

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Forhandling med udbud 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud 
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 188-332667  af 01.10.2014 

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Tildeling og kontraktens værdi

V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

Ikke udfyldt  

V.1.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 5 

V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Swietelsky Baugesellschafft m.b.H 
Klein Neusiedlerstraße 27 
2401 Fischamend 
Østrig 
Telefon: +43 6648256124 
Mailadresse: martin.kukacka@swietelsky.at  

V.1.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Ikke udfyldt  

V.1.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.1.6) Oplysninger om underentreprisePris, der er betalt for lejlighedskøb

Ikke udfyldt  
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Øvrige oplysninger

V.2) Tildeling og kontraktens værdi – obligatoriske oplysninger, som ikke offentliggøres

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne:  
TEN-T. 

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk  
Internetadresse: www.klfu.dk 

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 

N/A 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til 
Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en 
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en 
kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Fax: +45 41715100 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28.08.2017 

Internet ID 91673861

Sprog DA

Dokument nr. 340955-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01406

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 
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Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Arkitektrådgivning 
2017/S 161-332863 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

DR 
62786515 
Emil Holms Kanal 20 
Kontaktperson: Irene Gabel 
0999 København C 
Danmark 
Telefon: +45 28542257 
E-mail: irga@dr.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dr.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: medievirksomhed 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: medie 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-København: Arkitektrådgivning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver DR

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71210000 Arkitektrådgivning 
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger 
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg 
71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse 
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

Sammenfatning af opgaven Udbud af teknisk arkitektrådgivning for DR. 
 
 
DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk arkitektrådgivning. Der er tale om 
ydelser i henhold til danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og 
planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler dækker hhv. Øst- 
og Vestdanmark.
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Udbud af teknisk arkitektrådgivning for DR.  

Sagsnr.: Teknisk rådgivning 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71210000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk arkitektrådgivning. Der er tale om ydelser i 
henhold til danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« 
samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler dækker hhv. Øst- og Vestdanmark. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 200 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

1. Østdanmark  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71221000, 71222000, 71223000, 71240000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DR Byen, København. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate 
leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's 
ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og bemanding. Vægtning: 40 % 
Kvalitetskriterium: 
Proces og kvalitetssikring. Vægtning: 15 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

2. Vestdanmark  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71221000, 71222000, 71223000, 71240000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Århus. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate 
leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's 
ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
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Kvalitetskriterium: 
Organisation og bemanding. Vægtning: 40 % 
Kvalitetskriterium: 
Proces og kvalitetssikring. Vægtning: 15 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 041-075059 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: 1. Østdanmark  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

PLH Arkitekter A/S 
27919502 
Vermundsgade 38K 
2100 København 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 
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Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 840 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: 2. Vestdanmark  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

18-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Rambøll Danmark A/S 
35128417 
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 360 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark 
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 
1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 
27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder 
følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem 
der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når 
underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
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Øvrige oplysninger

Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet 
en begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, 
stk. 2, eller udbudslovens §171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 
Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 4171500 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513689

Sprog DA

Dokument nr. 332863-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 041-075059

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Diverse møbler 
2017/S 162-334128 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
Kontaktperson: Nils Jacobsen 
2100 København Ø 
Danmark 
E-mail: RKB-udbud-12inventar@RKB-riget.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rigshospitalet.dk/nythospital/Menu/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Nordfløjen — Inventar, levering og montering.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

39151000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

Overskrift Danmark-København: Diverse møbler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Rigshospitalet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 39151000 Diverse møbler

Sammenfatning af opgaven Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Nordfløjen — Inventar, levering og 
montering. 
 
 
Levering og montering af inventar til Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt 
— Nordfløjen.
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II.1.4) Kort beskrivelse: 

Levering og montering af inventar til Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Nordfløjen. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 041 060.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Rigshospitalet, Nordfløjen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering og montering af hospitalsinventar modulsystem 40/60, specialinventar samt 
standardinventar iht. udbudsmaterialet (se VI.3) »Yderligere oplysninger« for adgang til 
materialet) 
Kortfattet specifikation af hospitalsinventar: Korpus udføres af melaminbeklædt spånplade. 
Alle kanter lukkes med slagfast abs plast, af hensyn til hygiejne. Korpusfronter forsynes med 
hul integreret tætningsliste. Bagklædning udføres af spånplade, belagt med hvid melamin. 
Låger på skabe leveres som glatte låger og vitrinelåger. Glatte låger af spånplade med 
laminat på for- og bagside. Vitrinelåger udført i retningsstabil MDF plade med laminat på for- 
og bagside, med hærdet sikkerhedsglas. Låger skal være forsynet med en udenpå liggende 
kantliste, udført af et robust slagfast materiale i en gråtone/alu. farve, der sikrer at kanter på 
laminaten ikke beskadiges. Hængsler skal være anerkendte robuste hængsler, der på alle 
måder lever op til kravet for intensiv brug. Skabene skal være monterede indvendig med ABS-
sider i enten vakuumformet eller sprøjtestøbt ABS plast. Skal kunne leveres for lige indstik 
eller tilt funktion. 
Ordren omfatter ligeledes kurve og bakker inkl. inddelinger og brikker til ovennævnte skabe. 
Kvalitet og omfang af hospitalsinventar, specialinventar og standardinventar fremgår af 
udbudsmaterialet. 
Omfang ca. 5 000 enheder, leveret og monteret over en periode på ca. 1 år. I omfang indgår 
ikke løst inventar (bakker, kurve og lign.). 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 180-322462 
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IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Nordfløjen — Inventar, levering og montering  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

14-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Zystm A/S 
7400 Herning 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 041 060.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har 
offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har 
indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. 
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette 
ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i 
standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige 
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. 
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. 
Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
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Øvrige oplysninger

Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

23-08-2017 

Internet ID 91545519

Sprog DA

Dokument nr. 334128-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 180-322462

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Dundyner 
2017/S 167-343550 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen 
64942212 
Gyldenløvesgade 15 
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour 
1502 København V 
Danmark 
E-mail: zh7y@buf.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68773797.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Genudbud af tekstiler til børneinstitutioner i Københavns Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-København: Dundyner

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 39512400 Dundyner 
39511000 Tæpper og plaider 
39512100 Lagner 
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign. 
39516120 Puder

Sammenfatning af opgaven Genudbud af tekstiler til børneinstitutioner i Københavns Kommune. 
 
 
Københavns Kommune genudbyder hermed tekstiler til børneinstitutioner i 
offentligt udbud. I det første udbud var der mindstekrav som markedet ikke 
kunne honorere, hvorfor disse er rettet og ændret. De vigtigste ændringer er 
fremhævet med rød skrift.
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39512400 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Københavns Kommune genudbyder hermed tekstiler til børneinstitutioner i offentligt udbud. I 
det første udbud var der mindstekrav som markedet ikke kunne honorere, hvorfor disse er 
rettet og ændret. De vigtigste ændringer er fremhævet med rød skrift. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 200 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

39511000, 39512100, 39514000, 39516120 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Kommunen offentliggør hermed udbud og det består af følgende dokumenter: 
Bilag A: Kontraktudkast med tilhørende bilag, 
Bilag 1: Arbejdsklausul, 
Bilag 2: KommunensCSR-krav, 
Bilag 3: Kommunenskrav til faktura og statistik, 
Bilag B: Kravspecifikation der beskriver den ydelseder ønskes 
(bliver bilag 4 tilkontrakt), 
Bilag C: Tilbudsskema (bliver bilag 5 tilkontrakt), skal udfyldes og oploades i Mercell, 
Bilag D: Adresselister på institutioner iKøbenhavns Kommune. 
· E 1. Adresseliste institutioner i BUFESDP skal udfyldes i Mercell systemet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-176356 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
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Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Genudbud af tekstiler til børneinstitutioner i Københavns Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Tønnesen A/S 
Frydensbergvej 13 
3660 Stenløse 
Danmark 
Telefon: +45 47125454 
E-mail: post@b-toennesen.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 200 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse 
af udbuds reglerne m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
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Øvrige oplysninger

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91736355

Sprog DA

Dokument nr. 343550-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 090-176356

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Elektronmikroskoper 
2017/S 161-332052 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Øster Voldgade 10 
Kontaktperson: Nynke Keulen, Rikke Weibel 
1350 Copenhagen 
Danmark 
Telefon: +45 38142000 
E-mail: semlab@geus.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.geus.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

Overskrift Danmark-København: Elektronmikroskoper

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 38511000 Elektronmikroskoper

Sammenfatning af opgaven Purchase of a new Field Emission Gun Scanning Electron Microscope with 
automated mineralogy analysis software. 
 
 
GEUS wishes to buy a variable pressure field emission gun Scanning Electron 
Microscope that is suitable for reservoir studies, mining, and general geosciences 
applications. The instrument must contain automated mineralogy analysis 
software suitable for loose particulate material as well as for the analysis of 
minerals surrounded by neighbouring grains in polished sections, and must hold 
Secondary Electrons, Back Scattered-contrast Electrons, Energy Dispersive 
Spectrometry, Electron Back-Scatter Diffraction and Cathodoluminescense 
detectors. The offer should include teaching and instruction, and furthermore 
service and maintenance for 10 years.
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II.1.1) Betegnelse: 

Purchase of a new Field Emission Gun Scanning Electron Microscope with automated 
mineralogy analysis software.  

Sagsnr.: GEUS j.nr. 046-0016 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

38511000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

GEUS wishes to buy a variable pressure field emission gun Scanning Electron Microscope that 
is suitable for reservoir studies, mining, and general geosciences applications. The instrument 
must contain automated mineralogy analysis software suitable for loose particulate material 
as well as for the analysis of minerals surrounded by neighbouring grains in polished sections, 
and must hold Secondary Electrons, Back Scattered-contrast Electrons, Energy Dispersive 
Spectrometry, Electron Back-Scatter Diffraction and Cathodoluminescense detectors. The offer 
should include teaching and instruction, and furthermore service and maintenance for 10 
years. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 249 600.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

GEUS wishes to purchase one Scanning Electron Microscope (SEM). This Field Emission Gun 
SEM instrument must be equipped with two energy dispersive spectrometry (EDS) detectors, 
a electron backscatter diffraction (EBSD) detector, a cathodoluminescense (CL) detector 
suitable for imaging, at least one backscattered electron (BSE) detector, at least one 
secondary electron (SE) detector. The instrument must be able to work underhigh- and low 
vacuum conditions. The instrument must have a camera to look inside the sample chamber. 
The detectors must simultaneously in the chamber without shadowing for each other. SE, BSE 
and EDS detectors can be applied at the same working distance. 
The instrument must be able to automatically correct for drifting of the area of interest during 
imaging and analyses. The instrument must have an acceleration voltage range of at least 2-
25 kV and a probe current that can reach intensities of 100 nA or more. 
The instrument must give the possibility to view entire samples or load referenced images of 
those samples, and to navigate precisely (within 0.1 mm) to locations in the sample. The 
resolution of the images must be such that rocks can be imaged with an SE and BSE detector 
at 15 000 times magnification (polaroid scale) or higher on coated rock samples; and at 3 000 
times magnification or higher for uncoated rock samples. 
The instrument must be able to contain a sample holder with at least 7 polished thin sections 
of c.48 mm x 27 mm in size or 15 round polished blocks with a diameter of 25 mm. The sample 
stage must have full movement in X, Y, Z (at least 130 mm viewing range). The samples must 
be able to be viewed in a complete 360 degree rotational view and the stage must allow for a 
tilting of at least 70 degrees towards the EBSD detector. The instrument must be offered with 
sound-insulation for the noise of the pump or pumps and have a form of stabilisation against 
vibrations. 
The instrument must be provided with a CL detector without an external mirror. A preview of 
the CL image must be visible at scanning speed (less than 2 seconds per frame). The minimum 
range of detectable wavelengths for the CL images must exceed 400-800 nm. 
The instrument must contain EDS detectors, with a Mn-peak width of 129 eV full width at half 
maximum or narrower, a 30 mm2 or larger window, and an adjustable pulse processor 
speed/throughput rate (at least between 50-500 kcps). The EDS detector must be able to 
detect the presence of the element Carbon in carbon-coated rock samples in concentrations 
above 5 wt% while analysing at 15 kV. The instrument must have an EBSD detector with a 
minimum speed of 600 indexed patterns per second on a well-polished geological 
sample,maintaining a reasonable precision. The EDS or EBSD software must be able to 
combine the signal of one or both EDS detectors with the signal for the EBSD detector to give 
a combined interpretation of the results. The EBSD system must be delivered with a 70 
degree pre-tilted sample-holder for thin sections. 
The tenderer offers automated mineralogy software or EDS software that is able to analyse 
the major and minor element composition of at least 1 200 representative grains in a polished 
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section. The grains to be analysed are embedded in a matrix (epoxy), where all grains do not 
touch their neighbours. 
The SEM instrument must be offered with automated mineralogy analysis software that can 
be used for mineral mapping on solid rock samples. Ideally this software is able to measure 
the major and minor element composition of at least 1 200 representative grains that are part 
of a rock in which the individual grains touch their neighbours. 
The tenderer offers at least 6 days of teaching of the different SEM techniques: general use 
and maintenance of the instrument and the usages of the detectors on both a basic and 
advanced level. 
The tenderer offers a service contract for the duration of the contract that might be extendible 
after the end of the contract period. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
21 sub-requirements. Vægtning: 80 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Option on spare parts. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 071-134374 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Contract Concerning Field Emission Gun Scanning Electron Microscope with Automated 
Mineralogy Software  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

18-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2 
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Original tekst

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 4 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Carl Zeiss A/S 
DK84786217 
Blokken 76 
3460 Birkerød 
Danmark 
Internetadresse: www.zeiss.com/corporate/int/home.html 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 249 600.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Copenhagen 
Danmark 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
The received tenders were evaluated based on the award criterion ‘the best price-quality 
ratio’, as described in Appendix A, point 1. This information is available from the tender 
material. Here it was described that the evaluation will cover the following three sub-criteria: 
1. Quality — 80 % 
2. Price — 15 % 
3. Collaboration — 5 % 
The percentages indicated provide the relative ranking of the three sub-criteria in the 
evaluation. 
For the purpose of evaluation, GEUS used the following scale: 
— Extremely satisfactory (e.g. 5 points), 
— Very satisfactory (e.g. 4 points), 
— Satisfactory (e.g. 3 points), 
— Less than satisfactory (e.g. 2 points), 
— Not satisfactory (e.g. 1 point). 
The tender listed in Appendix A of the Tender specification 3 evaluation methods: 
1. The Difference Model 
2. Ranked Commission Model 
3. Commission Model 
Only the first evaluation method has been applied in the evaluation. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Copenhagen 
Danmark 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 
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Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Øster Voldgade 10 
Contact person: Nynke Keulen, Rikke Weibel 
1350 Copenhagen 
Denmark 
Telephone: +45 38142000 
E-mail: semlab@geus.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.geus.dk 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions 

I.5) Main activity

General public services 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Purchase of a new Field Emission Gun Scanning Electron Microscope with automated 
mineralogy analysis software.  

Reference number: GEUS j.nr. 046-0016 

II.1.2) Main CPV code: 

38511000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

GEUS wishes to buy a variable pressure field emission gun Scanning Electron Microscope that 
is suitable for reservoir studies, mining, and general geosciences applications. The instrument 
must contain automated mineralogy analysis software suitable for loose particulate material 
as well as for the analysis of minerals surrounded by neighbouring grains in polished sections, 
and must hold Secondary Electrons, Back Scattered-contrast Electrons, Energy Dispersive 
Spectrometry, Electron Back-Scatter Diffraction and Cathodoluminescense detectors. The offer 
should include teaching and instruction, and furthermore service and maintenance for 10 
years. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 6 249 600.00 DKK 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

GEUS wishes to purchase one Scanning Electron Microscope (SEM). This Field Emission Gun 
SEM instrument must be equipped with two energy dispersive spectrometry (EDS) detectors, 
a electron backscatter diffraction (EBSD) detector, a cathodoluminescense (CL) detector 
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suitable for imaging, at least one backscattered electron (BSE) detector, at least one 
secondary electron (SE) detector. The instrument must be able to work underhigh- and low 
vacuum conditions. The instrument must have a camera to look inside the sample chamber. 
The detectors must simultaneously in the chamber without shadowing for each other. SE, BSE 
and EDS detectors can be applied at the same working distance. 
The instrument must be able to automatically correct for drifting of the area of interest during 
imaging and analyses. The instrument must have an acceleration voltage range of at least 2-
25 kV and a probe current that can reach intensities of 100 nA or more. 
The instrument must give the possibility to view entire samples or load referenced images of 
those samples, and to navigate precisely (within 0.1 mm) to locations in the sample. The 
resolution of the images must be such that rocks can be imaged with an SE and BSE detector 
at 15 000 times magnification (polaroid scale) or higher on coated rock samples; and at 3 000 
times magnification or higher for uncoated rock samples. 
The instrument must be able to contain a sample holder with at least 7 polished thin sections 
of c.48 mm x 27 mm in size or 15 round polished blocks with a diameter of 25 mm. The sample 
stage must have full movement in X, Y, Z (at least 130 mm viewing range). The samples must 
be able to be viewed in a complete 360 degree rotational view and the stage must allow for a 
tilting of at least 70 degrees towards the EBSD detector. The instrument must be offered with 
sound-insulation for the noise of the pump or pumps and have a form of stabilisation against 
vibrations. 
The instrument must be provided with a CL detector without an external mirror. A preview of 
the CL image must be visible at scanning speed (less than 2 seconds per frame). The minimum 
range of detectable wavelengths for the CL images must exceed 400-800 nm. 
The instrument must contain EDS detectors, with a Mn-peak width of 129 eV full width at half 
maximum or narrower, a 30 mm2 or larger window, and an adjustable pulse processor 
speed/throughput rate (at least between 50-500 kcps). The EDS detector must be able to 
detect the presence of the element Carbon in carbon-coated rock samples in concentrations 
above 5 wt% while analysing at 15 kV. The instrument must have an EBSD detector with a 
minimum speed of 600 indexed patterns per second on a well-polished geological 
sample,maintaining a reasonable precision. The EDS or EBSD software must be able to 
combine the signal of one or both EDS detectors with the signal for the EBSD detector to give 
a combined interpretation of the results. The EBSD system must be delivered with a 70 
degree pre-tilted sample-holder for thin sections. 
The tenderer offers automated mineralogy software or EDS software that is able to analyse 
the major and minor element composition of at least 1 200 representative grains in a polished 
section. The grains to be analysed are embedded in a matrix (epoxy), where all grains do not 
touch their neighbours. 
The SEM instrument must be offered with automated mineralogy analysis software that can 
be used for mineral mapping on solid rock samples. Ideally this software is able to measure 
the major and minor element composition of at least 1 200 representative grains that are part 
of a rock in which the individual grains touch their neighbours. 
The tenderer offers at least 6 days of teaching of the different SEM techniques: general use 
and maintenance of the instrument and the usages of the detectors on both a basic and 
advanced level. 
The tenderer offers a service contract for the duration of the contract that might be extendible 
after the end of the contract period. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Quality criterion: 
21 sub-requirements. Weighting: 80 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
Option on spare parts. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  
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IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 071-134374 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Title: Contract Concerning Field Emission Gun Scanning Electron Microscope with Automated Mineralogy 
Software  
A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

18-07-2017 

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 4 

Number of tenders received from SMEs: 2 

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 4 

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 

Number of tenders received by electronic means: 0 

The contract has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor

Carl Zeiss A/S 
DK84786217 
Blokken 76 
3460 Birkerød 
Denmark 
Internet address: www.zeiss.com/corporate/int/home.html 
The contractor is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 6 249 600.00 DKK 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Copenhagen 
Denmark 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  
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Øvrige oplysninger

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
The received tenders were evaluated based on the award criterion ‘the best price-quality 
ratio’, as described in Appendix A, point 1. This information is available from the tender 
material. Here it was described that the evaluation will cover the following three sub-criteria: 
1. Quality — 80 % 
2. Price — 15 % 
3. Collaboration — 5 % 
The percentages indicated provide the relative ranking of the three sub-criteria in the 
evaluation. 
For the purpose of evaluation, GEUS used the following scale: 
— Extremely satisfactory (e.g. 5 points), 
— Very satisfactory (e.g. 4 points), 
— Satisfactory (e.g. 3 points), 
— Less than satisfactory (e.g. 2 points), 
— Not satisfactory (e.g. 1 point). 
The tender listed in Appendix A of the Tender specification 3 evaluation methods: 
1. The Difference Model 
2. Ranked Commission Model 
3. Commission Model 
Only the first evaluation method has been applied in the evaluation. 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Copenhagen 
Denmark 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

22-08-2017 

Internet ID 91511160

Sprog DA

Dokument nr. 332052-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 071-134374

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Geologisk efterforskning 
2017/S 165-340253 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Miljøstyrelsen 
25798376 
Haraldsgade 53 
Kontaktperson: Laura Addington 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 72542000 
E-mail: lauad@mst.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: mst.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Miljø 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

Overskrift Danmark-København: Geologisk efterforskning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Miljøstyrelsen

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71351730 Geologisk efterforskning 
71351910 Geologiske tjenester 
71351913 Geologiske efterforskningstjenester 
90700000 Tjenester på miljøområdet

Sammenfatning af opgaven Råstofboringer i de indre danske farvande og ved Bornholm, 2017. 
 
 
Miljøstyrelsen ønsker som led i den marine statslige råstofkortlægning, at 
gennemføre råstofboringer i identificerede potentielle råstofressourcer 
beliggende i de indre danske farvande, samt ved Bornholm. Kortlægningen skal 
danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på 
miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med 
råstoffer fra havbunden.
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II.1.1) Betegnelse: 

Råstofboringer i de indre danske farvande og ved Bornholm, 2017.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71351730 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Miljøstyrelsen ønsker som led i den marine statslige råstofkortlægning, at gennemføre 
råstofboringer i identificerede potentielle råstofressourcer beliggende i de indre danske 
farvande, samt ved Bornholm. Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings-
og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte 
forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. 
Kontrakten omfatter udførelsen af råstofboringer på op til 6 m længde, som skal bruges til at 
opnå en forbedret viden om sedimentsammensætningen og kvaliteten af kortlagte potentielle 
råstofressourcer. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71351910, 71351913, 90700000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
De indre danske farvande og ved Bornholm. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Miljøstyrelsen ønsker som led i den marine statslige råstofkortlægning, at gennemføre 
råstofboringer i identificerede potentielle råstofressourcer beliggende i de indre danske 
farvande, samt ved Bornholm. Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings-
og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte 
forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. 
Kontrakten omfatter udførelsen af råstofboringer på op til 6 m længde, som skal bruges til at 
opnå en forbedret viden om sedimentsammensætningen og kvaliteten af kortlagte potentielle 
råstofressourcer. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der ønskes udført et antal boringer på minimum 150 stk., og tilbudsgiver skal således angive 
den samlede pris for gennemførelse af 150 råstofboringer. Tilbudsgiver skal desuden angive 
priserne på gennemførelse af følgende optioner: 
1. Yderligere 50 boringer i direkte forlængelse af de 150 boringer (samlet i alt 200 boringer). 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
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Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 136-279048 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ordregiver modtog 1 tilbud, der blev vurderet som ikke konditionsmæssigt, hvorved udbuddet 
aflyses/annulleres. Ordregiver vil snarest gennemføre et nyt udbud af samme opgave efter 
hasteproceduren. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
3500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715100 

3

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk


Øvrige oplysninger

E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91671684

Sprog DA

Dokument nr. 340253-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 136-279048

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 
2017/S 161-331790 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb 
64942212 
Kontaktperson: Sofie Ørsted 
1602 København V 
Danmark 
E-mail: fw6j@okf.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: kk.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: www.kejd.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Overskrift Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og 
Indkøb

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder 
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug 
45000000 Bygge- og anlægsarbejder 
45210000 Byggearbejde 
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene 
45261900 Tagreparation og -vedligeholdelse 
45261910 Tagreparation 
45261920 Tagvedligeholdelse 
45262000 Specialiserede bygge- og anlægsarbejder, undtagen tagarbejder 
45262100 Stilladsarbejde 
45262300 Betonarbejder 
45262500 Murværks- og murerarbejder 
45262690 Renovering af udslidte bygninger 
45310000 Udførelse af elektriske installationer 
45330000 Blikkenslagerarbejde 
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde 
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

Sammenfatning af opgaven Miniudbud på udskiftning af MgO plader — Rosenlundsvej 1. 
 
 
I forbindelse med gennemgang af Københavns Ejendomme institutioner, er der 
fundet MgO plader bag facadebeklædningen på institutionen Burlunden. MgO 
plader viser tydelige tegn på »grædning«, samt opfugtning på bagvedliggende 
konstruktion og skal derfor udskiftes. Ved besigtigelse på ejendommen er der 
ikke konstateret skader på de bærende stolper i konstruktionen, men kun en 
delvis opfugtning af træet, der har været i kontakt med EPDM og MgO plader.
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Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Miniudbud på udskiftning af MgO plader — Rosenlundsvej 1.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45200000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

I forbindelse med gennemgang af Københavns Ejendomme institutioner, er der fundet MgO 
plader bag facadebeklædningen på institutionen Burlunden. MgO plader viser tydelige tegn 
på »grædning«, samt opfugtning på bagvedliggende konstruktion og skal derfor udskiftes. 
Ved besigtigelse på ejendommen er der ikke konstateret skader på de bærende stolper i 
konstruktionen, men kun en delvis opfugtning af træet, der har været i kontakt med EPDM og 
MgO plader. 
Institutionen er opbygget som en række mindre institutioner/selvstændige enheder, som er 
forbundet med mellemgange. 
Arbejdet skal planlægges udført i perioden 1.9.2017-7.1.2018. 
Arbejdet skal udføres mens institutionen er i drift. Derfor skal der medregnes foranstaltninger, 
der sikre brugere af institutionen under hele udførelsesperioden. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 900 700.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

44230000, 45000000, 45210000, 45260000, 45261900, 45261910, 45261920, 45262000, 452
62100, 45262300, 45262500, 45262690, 45310000, 45330000, 45422000, 50000000 

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Miniudbud i dynamisk indkøbssystem. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001608 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: MgO plader — Rosenlundsvej 
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Jakon A/S 
Ballerup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 900 700.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke relevant for dette udbud 
Ikke relevant for dette udbud 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure
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Øvrige oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91510354

Sprog DA

Dokument nr. 331790-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 002-001608

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 
2017/S 165-339335 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb 
64942212 
Kontaktperson: Sofie Ørsted 
1602 København V 
Danmark 
E-mail: fw6j@okf.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: kk.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: www.kejd.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Miniudbud på Klumpudbud D2.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45200000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og 
Indkøb

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder

Sammenfatning af opgaven Miniudbud på Klumpudbud D2. 
 
 
Delopgave 13, Udskiftning/renovering af vinduer/vinduespartier, dobbelt 
sidehængte, enkelt sidehængte og vinduespartier.
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Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Delopgave 13, Udskiftning/renovering af vinduer/vinduespartier, dobbelt sidehængte, enkelt 
sidehængte og vinduespartier. 
Matthæusgade 1-3, 1666 Kbh. V, Matr. 234, Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter, København 
Delopgave 16, Microafrensning af /renovering af vinduer mod gade, dannebrog vinduer. 
Nansensgade 44-46, 1366 Kbh. K, Matr. 21, Ejerlav: Nørrevold Kvarter, København — 21 
Delopgave 18, Nyt tegltag, udskiftning af vinduer og renovering af sætningsrevne. 
Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV, Matr. 1449, Ejerlav: Utterslev, København 
Delopgave 20, Nyt tegltag. 
Moseskrænten, 2860 Søborg, Matr. 3ll, Ejerlav: Buddinge. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 556 485.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Miniudbud i dynamisk indkøbssystem. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001608 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling
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Øvrige oplysninger

Kontraktnr.: Klumpudbud D2 
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

23-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Combi Byg A/S 
Rødovre 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 556 485.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke relevant for dette udbud 
Ikke relevant for dette udbud 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91668867
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Sprog DA

Dokument nr. 339335-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 002-001608

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Høreapparater 
2017/S 165-339690 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Amgros I/S 
1447 9880 
Dampfærgevej 27-29 
Kontaktperson: Peter Helmbæk 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 88713000 
E-mail: haudbud@amgros.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.amgros.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126 

Region Syddanmark 
Damhaven 12 
Kontaktperson: Christina Heidi Andersen 
7100 Vejle 
Danmark 
E-mail: christina.heidi.andersen@rsyd.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk 

Overskrift Danmark-København: Høreapparater

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Amgros I/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33185000 Høreapparater 
33184100 Kirurgiske implantater 
33185100 Dele og tilbehør til høreapparater 
33185200 Øresneglsimplantat 
33185300 Øre-, næse-, halsimplantater

Sammenfatning af opgaven Udbud af Cochlear implantater og tilbehør. 
 
 
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros 
gennemfører på vegne af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region 
Syddanmark og Region Nordjylland udbud af Cochlear implantater og tilbehør. 
Amgros er ikke kontraktpart på de pågældende regioners vegne. Således vil de 
enkelte regioner på egen hånd skulle indgå kontrakt for at kunne aftage de 
produkter, der er omfattet af udbuddet. Regionerne ønsker at indgå parallelle 
rammeaftaler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Regionerne agter at indgå 
aftale for i alt to delkontrakter. Leverandøren kan give tilbud på en eller begge 
delkontrakter, og tildeling sker separat for hver delkontrakt. For hver delkontrakt 
vil regionerne indgå rammeaftaler med op til fire leverandører.
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Region Midtjylland 
Skottenborg 26 
Kontaktperson: Jeanne Qvortrup 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: jeanne.gauger@stab.rm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rm.dk 

Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
Kontaktperson: Mia Søderberg 
3400 Hillerød 
Danmark 
E-mail: mia.soederberg@regionh.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk 

Region Nordjylland 
Niels Bohrs Vej 30 
Kontaktperson: Maj-Brit Svenninggaard Moltsen 
9220 Aalborg 
Danmark 
E-mail: m.moltsen@rn.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rn.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning 
vedrørende udbud:  
Ordregiver i forbindelse med nærværende udbud er følgende regioner: 
Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af Cochlear implantater og tilbehør.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33185000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros gennemfører på 
vegne af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland 
udbud af Cochlear implantater og tilbehør. Amgros er ikke kontraktpart på de pågældende 
regioners vegne. Således vil de enkelte regioner på egen hånd skulle indgå kontrakt for at 
kunne aftage de produkter, der er omfattet af udbuddet. Regionerne ønsker at indgå 
parallelle rammeaftaler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Regionerne agter at indgå aftale 
for i alt to delkontrakter. Leverandøren kan give tilbud på en eller begge delkontrakter, og 
tildeling sker separat for hver delkontrakt. For hver delkontrakt vil regionerne indgå 
rammeaftaler med op til fire leverandører. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 
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Cochlear implantater og tilbehør — Region Hovedstaden  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33184100, 33185100, 33185200, 33185300 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Aftale om levering af cochlear-implantater og tilbehør fordelt på rammeaftaler med flere 
leverandører. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse delaftalen, 
herunder de relevante tekniske mindstekrav. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Service. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Udbud af Cochlear implantater og tilbehør — Region Syd, Midt og Nord  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33184100, 33185100, 33185200, 33185300 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Aftale om levering af cochlear-implantater og tilbehør fordelt på rammeaftaler med flere 
leverandører. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse delaftalen, 
herunder de relevante tekniske mindstekrav. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Service. Vægtning: 20 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 083-160224 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Udbud af Cochlear implantater og tilbehør — Region Hovedstaden  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Udbud af Cochlear implantater og tilbehør — Region Midt, Syd og Nord  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Amgros har blandt andet på grundlag af henvendelser fra tilbudsgivere konstateret flere fejl i 
forbindelse med tilbudsvurderingen i udbuddet af Cochlear implantater og tilbehør, jf. 
udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 083-160224, herunder i forhold til konditionsmæssigheden 
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Øvrige oplysninger

af tilbud. Endvidere har Amgros i forbindelse med evalueringsprocessen konstateret forhold i 
udbudsmaterialet, som kan være uhensigtsmæssige og som Amgros ønsker at drøfte nærmere 
med brugergruppen og eventuelt revurdere. 
På den baggrund har Amgros besluttet at annullere udbuddet med henblik på et snarligt 
genudbud på justerede vilkår. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder 
følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at 
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren 
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig 
underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen 
er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

25-08-2017 

Internet ID 91669959

Sprog DA

Dokument nr. 339690-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 25-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 083-160224

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst
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Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Id-kort 
2017/S 161-332243 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
27186386 
Edvard Thomsens Vej 14 
Kontaktperson: Henning L. Kristensen 
2300 København 
Danmark 
Telefon: +45 72218800 
E-mail: info@tbst.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.tbst.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af rammeaftale om design, produktion og personalisering af uddannelsesbeviser.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

22455000 

Overskrift Danmark-København: Id-kort

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 22455000 Id-kort

Sammenfatning af opgaven Udbud af rammeaftale om design, produktion og personalisering af 
uddannelsesbeviser. 
 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder rammeaftale om design, produktion og 
personalisering af uddannelsesbeviser.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder rammeaftale om design, produktion og 
personalisering af uddannelsesbeviser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 128 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale med 1 leverandør om 
design, produktion og personalisering af uddannelsesbeviser, hvor leverandøren stiller alt 
nødvendigt produktionsudstyr til rådighed. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får på nuværende 
tidspunkt produceret 2 forskellige typer af beviser, men det forventes, at flere bevistyper 
løbende vil blive tilføjet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 70 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-169392 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Rammeaftale mellem Oberthur Technologies Denmark A/S og Trafik-, Bygge- og 
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Øvrige oplysninger

Boligstyrelsen om design, produktion og personalisering af uddannelsesbeviser  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

27-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Oberthur Technologies Denmark A/S 
67096916 
Rødovre 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 128 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 
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Internet ID 91511745
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Danmark- København: Ingeniørvirksomhed 
2017/S 161-332747 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Vejdirektoratet 
Niels Juels Gade 13 
Kontaktperson: Rasmus Larsen 
1022 København K 
Danmark 
Telefon: +45 72443630 
E-mail: rl@vd.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: vd.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse — Skitseprojektering.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71300000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-København: Ingeniørvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Vejdirektoratet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71300000 Ingeniørvirksomhed

Sammenfatning af opgaven VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse — Skitseprojektering. 
 
 
Opgaven omfatter VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse 
vedrørende skitseprojektering. De tekniske undersøgelser skal være afsluttet 
medio 2018 og opgaven afsluttes endeligt efter offentlig høring efterår 2018.
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Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Opgaven omfatter VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse vedrørende 
skitseprojektering. De tekniske undersøgelser skal være afsluttet medio 2018 og opgaven 
afsluttes endeligt efter offentlig høring efterår 2018. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 100 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Opgaven omfatter VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse vedrørende 
skitseprojektering. 
Strækningen er ca 13,5 km lang og den eksisterende motortrafikvej er forberedt til udvidelse. 
De tekniske undersøgelser skal være afsluttet medio 2018 og opgaven afsluttes endeligt efter 
offentlig høring efterår 2018. 
Opgaver vedrørende miljøvurdering og trafikberegninger er udbudt i særskilte miniudbud på 
eksisterende rammeaftaler. 
VVM-undersøgelsen forventes afrapporteret som en digital VVM-undersøgelse. 
Se i øvrigt nærmere i udbudsmaterialet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kompetencer. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Opgaveløsning og organisering. Vægtning: 40 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 094-184025 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse — Skitseprojektering  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

07-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Rambøll A/S 
2300 
København S 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 100 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 924 700.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
Der er intet mæglingsorgan i Danmark 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Frister for og procedurer for klager fremgår af »lov om Klagenævnet for Udbud«, lov nr. 492 af 
12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016. 
Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen 
begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde 
for beslutningen. 
3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om 
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Øvrige oplysninger

Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, 
hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der 
begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91513328

Sprog DA

Dokument nr. 332747-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 094-184025

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
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Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Ingeniørvirksomhed 
2017/S 162-334620 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

DR 
62786515 
Emil Holms Kanal 20 
Kontaktperson: Irene Gabel 
0999 København C 
Danmark 
Telefon: +45 28542257 
E-mail: irga@dr.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dr.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: medievirksomhed 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: medie 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af teknisk ingeniørrådgivning i DR.  

Sagsnr.: Teknisk ingeniørrådgivning 

Overskrift Danmark-København: Ingeniørvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver DR

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71300000 Ingeniørvirksomhed 
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning

Sammenfatning af opgaven Udbud af teknisk ingeniørrådgivning i DR. 
 
 
DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk ingeniørrådgivning. Der er tale om 
ydelser i henhold til danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og 
planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler dækker hhv. Øst- 
og Vestdanmark.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71300000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk ingeniørrådgivning. Der er tale om ydelser i 
henhold til danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« 
samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler dækker hhv. Øst- og Vestdanmark. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

1. Østdanmark  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71621000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
DR Byen, København. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate 
leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's 
ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og bemanding. Vægtning: 40 % 
Kvalitetskriterium: 
Proces og kvalitetssikring. Vægtning: 15 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

2. Vestdanmark  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71621000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Århus. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate 
leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's 
ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og bemanding. Vægtning: 40 % 
Kvalitetskriterium: 
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Proces og kvalitetssikring. Vægtning: 15 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 041-075057 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: 1. Østdanmark  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Sweco Danmark A/S 
48233511 
Granskoven 8 
2600 Glostrup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: 2. Vestdanmark  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Rambøll Danmark A/S 
35128417 
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark 
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 
1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 
27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder 
følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem 
der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når 
underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
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Øvrige oplysninger

berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet 
en begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, 
stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 
Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 4171500 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

23-08-2017 

Internet ID 91547093

Sprog DA

Dokument nr. 334620-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 041-075057

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 161-332794 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Direktoratet for Kriminalforsorgen — Koncern IT 
53383211 
Strandgade 100 
Kontaktperson: Kristina Fjellander 
1401 København K 
Danmark 
Telefon: +45 72554586 
E-mail: kristina.fjellander@kriminalforsorgen.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/63341388.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Offentlig orden og sikkerhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen — Koncern IT

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72250000 System- og supporttjenester 
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi

Sammenfatning af opgaven Udbud af kontrakt om levering, implementering, drift, support og vedligeholdelse 
af system til intensiv overvågning af Klienter med fodlænke. 
 
 
Systemet vil bestå af en overvågningsapplikation og feltudstyr i form af 
fodlænker, hjemmeenheder og tilbehør. Systemet skal være baseret på en 
standardløsning, som med få konfigurationer tilpasses Kundens forretningsbehov. 
Kontrakten omfatter muligheden for at udvide systemet til også at omfatte GPS-
overvågning.
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Udbud af kontrakt om levering, implementering, drift, support og vedligeholdelse af system til 
intensiv overvågning af Klienter med fodlænke.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Systemet vil bestå af en overvågningsapplikation og feltudstyr i form af fodlænker, 
hjemmeenheder og tilbehør. Systemet skal være baseret på en standardløsning, som med få 
konfigurationer tilpasses Kundens forretningsbehov. Kontrakten omfatter muligheden for at 
udvide systemet til også at omfatte GPS-overvågning. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72250000, 72267100 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

1. Baggrund for udbuddet: 
Kriminalforsorgen (DfK) har anvendt et fodlænke system til intensiv overvågning (IO) siden 
2005 bestående af applikation og feltudstyr, hvor nuværende leverandør er KMD siden 2011. 
Atea A/S leverer fragt af feltudstyret mellem de regionale IO-kontorer. 
Kontraktens primære forretningsprocesser er centreret omkring brugen af fodlænker ved 
afsoning på Klientens bopæl. Der er dog i 2017 et for Kriminalforsorgen nyt og udvidet behov, 
der vedrører anvendelse af fodlænker til udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste på 
udrejsecenteret Kærshovedgård. Dette behov har nogle særlige forhold, der gør sig gældende 
i forhold til den øvrige klientgruppe. Det forventes, at forretningsprocesserne for begge 
klientgrupper i stor udstrækning vil være ens for systemets brugere. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
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Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 015-023978 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af kontrakt om levering, implementering, drift, support og vedligeholdelse af system 
til intensiv overvågning af Klienter med fodlænke  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

10-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Netcompany 
København K 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

SuperCom Ltd 
Herzliya 
Israel 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ordregiver har valgt at gennemføre dette udbud digitalt i gennem Mercell Danmark A/S. 
Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af din 
virksomhed. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden 
omkostninger. Efter registrering har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil 
modtage login-koder til www.mercell.dk inden for normal arbejdstid og kan derefter afsende dit 
tilbud. Vedrørende udelukkelse: Ansøger bliver udelukket, hvis denne er omfattet af de 
obligatoriske udelukkelsesgrunde som fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1-3 og 
udbudslovens § 136, stk. 1, pkt. 1-3. Ansøger bliver således udelukket, hvis denne ikke kan 
svare »nej« i ESPD'ets del III A-C. Dette gælder dog ikke, hvis Ansøger har fremlagt 
tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller 
hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. 
Vedrørende opfyldelse af kriterier for udelukkelse skal Ansøger fremlægge den dokumentation 
der fremgår af udbudsloven §153. 
Ved en sammenslutning af virksomheder skal dokumentationen fremlægges for hver af de 
deltagende virksomheder i sammenslutningen. Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre 
enheders formåen, skal dokumentationen fremlægges for hver af de pågældende andre 
enheder. Vedrørende mulighed for at basere sig på andre enheders formåen eller deltagelse 
som en sammenslutning af virksomheder: Hvis Ansøgeren baserer sig på andre enheders 
formåen for at opfylde minimumskriterier for egnethed eller udvælgelseskriterier (f.eks. et 
moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af 
forbindelserne mellem Ansøgeren og disse andre, skal Ansøgeren endvidere fremlægge 
dokumentation herfor i form af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at 
Ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller 
tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den 
pågældende enhed er juridisk forpligtet over for Ansøgeren. Hvis en Ansøger baserer sig på 
andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal Ansøgeren og denne anden enhed 
hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse. En sammenslutning af virksomheder skal 
indgive en erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og benævne en fælles 
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befuldmægtiget der kan træffe bindende beslutninger i forholdet mellem Ordregiver og 
sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder er det sammenslutningen 
tilsammen der skal opfylde betingelserne for egnethed. Ved en sammenslutning af 
virksomheder beregnes omsætningen og soliditetsgraden som virksomhedernes samlede 
omsætning og soliditetsgrad i det pågældende regnskabsår. Ansøger skal ikke indsende ESPD 
for eventuelle underleverandører, som Ansøgeren ikke baserer sig på, men har til hensigt at 
anvende under udførelsen af kontrakten. Jævnfør pkt. II.2.7): Ved anvendelse af Mercell er 
det en forudsætning, at der anføres en varighedsperiode for kontrakten. Kontrakten er dog 
tidsubegrænset med en opsigelsesadgang. De 48 måneder er således alene anført henset til 
tekniske årsager, og er baseret på Udbudslovens § 38, stk. 1, nr. 2. Jævnfør pkt. IV.2.4): 
Eventuelle fortrykte bilag omfattende tekniske specifikationer eller lignende må gerne være på 
engelsk, svensk eller norsk såfremt de ikke foreligger på dansk. 
Baggrunden for ikke at opdele Kontrakten i delkontrakter jf. pkt. II.1.6) er, at system og 
udstyr skal implementeres, driftes, supporteres og vedligeholdes sammenhængende og af 
samme Leverandør for at minimere eventuelle risici, der ellers er forbundet med 
uhensigtsmæssige, praktiske og juridiske snitflader, hvis Kontrakten opdeles. Herudover taler 
den økonomiske fordel og besparelserne vedrørende både tid og ressourcer for at indgå 
kontrakt med en og samme Leverandør for alle de udbudte ydelser. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på 
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet 
en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 
stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen 
ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 
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Øvrige oplysninger

21-08-2017 

Internet ID 91513479

Sprog DA

Dokument nr. 332794-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 015-023978

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 161-332869 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

Overskrift Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Uddannelses- og Forskningsministeriet v/Styrelsen for Videregående Uddannelser

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og 
brugerprogrammel 
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel 
72212100 Branchespecifik programmeludvikling 
72212330 Udvikling af programmel til tidsplanlægning og 
produktivitetsovervågning 
72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -
relationer (CRM) 
72212451 Udvikling af programmel til virksomhedsressourceplanlægning 
72212516 Udvikling af udvekslingsprogrammel 
72212517 Udvikling af it-programmel 
72212610 Udvikling af databaseprogrammel 
72212920 Udvikling af programmel til kontorautomatisering 
72212931 Udvikling af programmel til uddannelsesformål 
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi 
72224100 Planlægning af implementering af et system 
72224200 Planlægning af kvalitetssikring af systemer 
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel 
72240000 Systemanalyse og programmering 
72250000 System- og supporttjenester 
72253100 Help-desk-tjenester 
72254100 Systemafprøvning 
72261000 Programmelsupport 
72262000 Programmeludvikling 
72265000 Konfigurering af programmel 
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel 
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi 
72268000 Levering af programmel 
72311100 Konvertering af data

Sammenfatning af opgaven Kontrakt om udvikling og levering samt efterfølgende videreudvikling, 
vedligeholdelse og support af det studieadministrative system — Nyt SIS. 
 
 
Den udbudte kontrakt omfatter udvikling og levering samt efterfølgende 
videreudvikling, vedligeholdelse og support af et studieadministrativt system — 
Nyt SIS. Systemet skal anvendes i en række uddannelsesinstitutioner, herunder 
professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de maritime 
uddannelsesinstitutioner, og det skal understøtte effektiv tilrettelæggelse af det 
studieadministrative arbejde, sikre øget kvalitet i data samt høj 
datatilgængelighed via en serviceorienteret arkitektur og åben grænseflade, som 
kan integrere effektivt og sikkert med øvrige relevante systemer.
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I.1) Navn og adresser

Uddannelses- og Forskningsministeriet v/Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
Kontaktperson: Natalia Hansen 
1260 København K 
Danmark 
Telefon: +45 72319528 
E-mail: udbud-nytsis@uds.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.ufm.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Kontrakt om udvikling og levering samt efterfølgende videreudvikling, vedligeholdelse og 
support af det studieadministrative system — Nyt SIS.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Den udbudte kontrakt omfatter udvikling og levering samt efterfølgende videreudvikling, 
vedligeholdelse og support af et studieadministrativt system — Nyt SIS. Systemet skal 
anvendes i en række uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskolerne, 
erhvervsakademierne og de maritime uddannelsesinstitutioner, og det skal understøtte 
effektiv tilrettelæggelse af det studieadministrative arbejde, sikre øget kvalitet i data samt høj 
datatilgængelighed via en serviceorienteret arkitektur og åben grænseflade, som kan 
integrere effektivt og sikkert med øvrige relevante systemer. 
Systemet skal understøtte studieadministrative kerneopgaver og processer, som er fælles for 
uddannelsesinstitutionerne. Systemet skal være målrettet de studieadministrative 
medarbejderes behov på ovennævnte uddannelsesinstitutioner. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 82 596 948.60 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72200000, 72211000, 72212000, 72212100, 72212330, 72212445, 72212451, 72212516, 722
12517, 72212610, 72212920, 72212931, 72222300, 72224100, 72224200, 72230000, 722400
00, 72250000, 72253100, 72254100, 72261000, 72262000, 72265000, 72266000, 72267100, 
72268000, 72311100 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Hovedstaden. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

1: Formål: 
Hovedformålet med projektet er at tilvejebringe et fokuseret studieadministrativt system, der 
imødekommer ordregivers og de omfattede uddannelsesinstitutioners forretningsmæssige mål 
og behov. Systemet skal understøtte effektiv tilrettelæggelse af det studieadministrative 
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arbejde, sikre øget kvalitet i data samt høj datatilgængelighed via en serviceorienteret 
arkitektur og åben grænseflade, som kan integrere effektivt og sikkert med øvrige relevante 
3. partssystemer. 
Systemet skal således understøtte studieadministrative kerneopgaver og processer, som er 
fælles for institutionerne, herunder studieforløbet for de studerende. Dette indebærer, at 
systemet bl.a. skal have funktionalitet til at oprette og vedligeholde data om institutionerne, 
de studerende, uddannelse og personale samt at kunne strukturere en given uddannelse og 
administrere de betingelser, der knytter sig til gennemførelsen af uddannelsen i forhold til 
gældende bekendtgørelser og studieordning, herunder funktionalitet til at oprette og tilknytte 
fag og hold til uddannelsen og håndtere modtagelse af og behandle ansøgninger om 
optagelse, kursustilmeldinger, orlov, merit, flytning og afslutning/afmelding, gruppering og 
valg af studieelementer (fag og praktik) og eksamen. Systemet skal på en let tilgængelig 
måde have funktionalitet til at relevante brugere har adgang til udvalgte registrerede data i 
form af rapportering og udskrifter. Systemet skal kunne håndtere indberetning til fx Danmarks 
Statistik m.fl. samt kunne håndtere institutionernes fakturering og økonomi. 
Det forventes, at det nye system for nuværende skal have kapacitet til at håndtere ca. 22 
institutioner med ca. 600 brugere og en samlet produktion på ca. 95 500 studenterårsværk. 
Det må dog forventes, at der løbende vil komme flere brugere på systemet med tilhørende 
produktion i kontraktperioden. 
Udvikling og videreudvikling af det nye system ønskes gennemført efter en agil 
udviklingsmodel, hvor der i vidt omfang er et ønske om samplacering af leverandørens og 
ordregivers involverede medarbejdere. 
2: Hovedydelser: 
A) Leverancen: 
Leverandøren skal udvikle et studieadministrativt system, som understøtter ordregivers og 
institutionernes forretningsmæssige mål og behov, herunder skal Leverandøren udvikle 
integrationsgrænseflader til centrale og lokale 3. partsystemer og konverteringsprogrammel. 
Leverandøren skal som en del af leverancen forestå pilotudrulning af systemet til udvalgte 
institutioner, hvilket omfatter uddannelse af visse brugere, konvertering og hypercare. 
B) Videreudvikling: 
Leverandøren skal på ordregivers anmodning videreudvikle systemet til fortsat understøttelse 
af de forretningsmæssige mål og behov, herunder som følge af ændret lovgivning. 
C) Support og vedligeholdelse: 
Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af systemet. På ordregivers 
anmodning skal leverandøren levere support og vedligeholdelse som hypercare. 
Supporten omfatter teknisk support i form af 3rd level support. 1st og 2nd level support til 
brugere varetages af ordregiver selv. Leverandørens supportydelser kan herunder omfatte 
bistand i forbindelse med identificering og afhjælpning af problemer forbundet med den 
daglige anvendelse af systemet og integrationerne. 
Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af 
patching, releasehåndtering og fejlrettelser. 
D) Bistand til udrulning: 
Leverandøren skal bistå med udrulning af systemet til alle institutionerne, herunder skal 
Leverandøren forestå konvertering af data fra institutionernes nuværende system, SIS. 
E) Konsulentydelser: 
Leverandøren skal på ordregivers anmodning løbende levere konsulentydelser, herunder i 
form af uddannelse af brugerne, driftssupport samt andre mindre ad hoc-ydelser. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 35 % 
Kvalitetskriterium: 
Organisation, bemanding og Agil metode. Vægtning: 30 % 
Kvalitetskriterium: 
Tidsplan. Vægtning: 10 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
1) Lokaler til brug for projektet (samplacering) 
2) Uddannelse af superbrugere 
3) Uddannelse af almindelige brugere. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
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IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 202-365212 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Kontrakt om udvikling og levering samt efterfølgende videreudvikling, vedligeholdelse og 
support af det studieadministrative system — Nyt SIS  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

14-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Netcompany IT and Business Consulting A/S 
14 81 48 33 
Grønningen 17 
1270 København K 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 82 596 948.60 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) Kontraktens værdi, skal det bemærkes, at den angivne pris 
er en samlet evalueringsteknisk pris, som er opgjort til brug for tilbudsevalueringen. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
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Øvrige oplysninger

Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) 
gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de 
berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en 
begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og 
udbudslovens § 171, stk. 2. 
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet 
for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, 
stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513708

Sprog DA

Dokument nr. 332869-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 202-365212

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
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Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 168-345881 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) 
10598184 
Aarhusgade 110 
Kontaktperson: Louise Heyden 
2100 Copenhagen 
Danmark 
Telefon: +45 33558282 
E-mail: loh@ftnet.dk 
Fax: +45 33558200 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.finanstilsynet.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Økonomiske og finansielle anliggender 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

Overskrift Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority)

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

Sammenfatning af opgaven Contract for delivery and maintenance of an IT system for market surveillance. 
 
 
Finanstilsynet (DFSA) intends to obtain a market surveillance and analysis IT-
system for surveying securities markets, which will enable DFSA to meet its 
obligations regarding market surveillance under EU legislation (the System). The 
System must accommodate large amounts of data, in different types and from 
different sources and must be scalable, user-friendly, able to detect and support 
investigation into market abuse and set up alarms based on patterns in the data.
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II.1.1) Betegnelse: 

Contract for delivery and maintenance of an IT system for market surveillance.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Finanstilsynet (DFSA) intends to obtain a market surveillance and analysis IT-system for 
surveying securities markets, which will enable DFSA to meet its obligations regarding market 
surveillance under EU legislation (the System). The System must accommodate large amounts 
of data, in different types and from different sources and must be scalable, user-friendly, able 
to detect and support investigation into market abuse and set up alarms based on patterns in 
the data. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 918 500.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72200000, 72600000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Background and Purpose 
The purpose of this procurement is to obtain a market surveillance and analysis IT-system for 
surveying securities markets. The main purpose of the System is to ensure the processing of 
large amounts of trade data and to increase the efficiency in detecting and investigating 
potential market abuse. 
Today, the DFSA operates TRACEII, a surveillance system developed in 2007. At present, the 
DFSA receives 8 000 000 - 12 000 000 TRS reports and 40 000 000 - 60 000 000 order book 
events such as bids, offers and trades per month. 
The DFSA intends to obtain a standard system, which is able to handle an increasing amount 
of data, and meet the new requirements to TRS and order book data under MiFID II/MiFIR 
from 3.1.2018. 
Additionally, the System could be used for the following purposes: 
— surveying the potential risks of investment firms, 
— detecting market trends, 
— surveying instruments, clients, brokers and their market shares in the instruments where 
DFSA is the competent authority. 
Main services 
This procurement includes the following main services: 
A: Delivery 
The supplier shall deliver a market surveillance and analysis IT-system for surveying securities 
markets, which will enable DFSA to meet its obligations regarding market surveillance under 
EU legislation. The Supplier shall make sure that the System is configured to support the 
DFSA's business needs. The System shall be a well-established, tried and tested standard 
software system for securities market surveillance purposes similar to the use intended by the 
DFSA. 
Goals for the System: 
o The daily use of the System should be efficient, and be able to handle multiple simultaneous 
users. 
o The System must be scalable in order to handle future requirements regarding increasing 
amounts of data received from external data sources, without any impact on the performance 
of the System. 
o All the required source data are imported and can be combined in various ways for the 
investigation of market abuse. 
o The System supports alerts on suspicious trading. 
o The System supports editing of alert parameters manually by the users. 
o The System supports the DFSA's compliance with new regulation MiFID II/MiFIR when it 
takes effect on 3.1.2018. 
B: Implementation of the Source Data integrations 
The System will be part of a system landscape and will have integrations to other IT-systems. 
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The supplier must make sure that the following internal and external Source Data are 
integrated with the System: 
1. Transaction reporting data from the DFSAs Transaction reporting system (TRS 2). 
2. Company news announcement from the DFSA's system for company news announcements 
(OASM). 
3. Order book data from Nasdaq Copenhagen. 
4. Order book data from other market places. The System should support ad hoc manual 
import of order book data from other trading venues e.g. BATS Chi-X. 
C: Configuration and development services after implementation (Separate Tasks). 
The Supplier shall deliver configuration and development services after implementation. The 
supplier shall provide advice to the DFSA with regards to new configuration and development, 
including new integrations, configuration needed to comply with new legislation and 
development of new alarms needed by the DFSA. 
D: Support and maintenance 
The supplier shall deliver support and maintenance services, which include preventive 
maintenance, implementation of new releases and versions, correction of faults, education of 
users of the System and providing a help desk, which shall deliver technical support in respect 
of the System. 
E: Consulting 
The supplier shall provide consultancy services throughout the contract period. Consultancy 
services shall be provided at the DFSA's request. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Quality. Vægtning: 50 % 
Kvalitetskriterium: 
Security of Supply. Vægtning: 20 % 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Finanstilsynet (DFSA) wants the possibility to have historical data migrated from the DSFA's 
current system to the new system. Such data will consist of Nasdaq order book data and 
company announcements for a time period starting 1.1.2017 to the day when the System is 
deployed. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

The total value of the procurement/contract stated in part II.1.7 above and part V.2.4 below is 
based on the total evaluation technical price. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 031-055856 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling
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Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Contract for delivery and maintenance of an IT system for market surveillance  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

16-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Trapets AB 
Kungsgatan 56 
111 22 Stockholm 
Sverige 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 918 500.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud (The Danish Complaints Board for Public Procurement) 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Pursuant to the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement, etc. (lov om 
Klagenævnet for Udbud m.v.) (the Act is available (in Danish) at www.retsinformation.dk), the 
following deadlines apply to the lodging of complaints: 
Complaints for not having been selected must be submitted to the Danish Complaints Board 
for Public Procurement before the expiry of 20 calendar days, see section 7(1) of the Act, from 
the day after submission of notification to the candidates concerned of the identity of the 
successful tenderer where the notification is accompanied by an explanation of the grounds 
for the decision in accordance with section 2(1)(i) of the Act and section 171(2) of the Danish 
Public Procurement Act. 
In other situations, complaints of award procedures, see section 7(2) of the Act, must be 
lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a notice in the Official 
Journal of the European Union that the contracting authority has entered into a contract. The 
deadline is calculated from the day after the day when the notice was published. 
2) 30 calendar days calculated from the day after the day when the contracting authority has 
notified the candidates concerned that a contract based on a framework agreement with 
reopening of competition or a dynamic purchasing system has been entered into where the 
notification has included an explanation of the relevant grounds for the decision. 
3) 6 months after the contracting authority entered into a framework agreement calculated 
from the day after the day when the contracting authority notified the candidates and 
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Original tekst

tenderers concerned, see section 2(2) of the Act and section 171(4) of the Danish Public 
Procurement Act. 
4) 20 calendar days calculated from the day after the contracting authority has submitted 
notification of its decision, see section 185(2) of the Danish Public Procurement Act. 
Not later than at the time of lodging a complaint with the Danish Complaints Board for Public 
Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint 
has been lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement and whether the 
appeal was lodged during the standstill period, see section 6(4) of the Act. In cases where 
the complaint was not lodged during the standstill period, the complainant must furthermore 
indicate whether a suspensory effect of the complaint has been requested, see clause 12(1) 
of the Act. 
The e-mail address of the Complaints Board for Public Procurement is set out in section VI.4.1). 
The Complaints Board's own complaints procedure is available at www. erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) 
10598184 
Aarhusgade 110 
Contact person: Louise Heyden 
2100 Copenhagen 
Denmark 
Telephone: +45 33558282 
E-mail: loh@ftnet.dk 
Fax: +45 33558200 
Internet address(es) 
Main address: www.finanstilsynet.dk 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions 

I.5) Main activity

Economic and financial affairs 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Contract for delivery and maintenance of an IT system for market surveillance.  

II.1.2) Main CPV code: 

72000000 

II.1.3) Type of contract

Services 

5

http://www/
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
mailto:loh@ftnet.dk
http://www.finanstilsynet.dk/


II.1.4) Short description: 

Finanstilsynet (DFSA) intends to obtain a market surveillance and analysis IT-system for 
surveying securities markets, which will enable DFSA to meet its obligations regarding market 
surveillance under EU legislation (the System). The System must accommodate large amounts 
of data, in different types and from different sources and must be scalable, user-friendly, able 
to detect and support investigation into market abuse and set up alarms based on patterns in 
the data. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 4 918 500.00 DKK 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

72200000, 72600000 
II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

Background and Purpose 
The purpose of this procurement is to obtain a market surveillance and analysis IT-system for 
surveying securities markets. The main purpose of the System is to ensure the processing of 
large amounts of trade data and to increase the efficiency in detecting and investigating 
potential market abuse. 
Today, the DFSA operates TRACEII, a surveillance system developed in 2007. At present, the 
DFSA receives 8 000 000 - 12 000 000 TRS reports and 40 000 000 - 60 000 000 order book 
events such as bids, offers and trades per month. 
The DFSA intends to obtain a standard system, which is able to handle an increasing amount 
of data, and meet the new requirements to TRS and order book data under MiFID II/MiFIR 
from 3.1.2018. 
Additionally, the System could be used for the following purposes: 
— surveying the potential risks of investment firms, 
— detecting market trends, 
— surveying instruments, clients, brokers and their market shares in the instruments where 
DFSA is the competent authority. 
Main services 
This procurement includes the following main services: 
A: Delivery 
The supplier shall deliver a market surveillance and analysis IT-system for surveying securities 
markets, which will enable DFSA to meet its obligations regarding market surveillance under 
EU legislation. The Supplier shall make sure that the System is configured to support the 
DFSA's business needs. The System shall be a well-established, tried and tested standard 
software system for securities market surveillance purposes similar to the use intended by the 
DFSA. 
Goals for the System: 
o The daily use of the System should be efficient, and be able to handle multiple simultaneous 
users. 
o The System must be scalable in order to handle future requirements regarding increasing 
amounts of data received from external data sources, without any impact on the performance 
of the System. 
o All the required source data are imported and can be combined in various ways for the 
investigation of market abuse. 
o The System supports alerts on suspicious trading. 
o The System supports editing of alert parameters manually by the users. 
o The System supports the DFSA's compliance with new regulation MiFID II/MiFIR when it 
takes effect on 3.1.2018. 
B: Implementation of the Source Data integrations 
The System will be part of a system landscape and will have integrations to other IT-systems. 
The supplier must make sure that the following internal and external Source Data are 
integrated with the System: 
1. Transaction reporting data from the DFSAs Transaction reporting system (TRS 2). 
2. Company news announcement from the DFSA's system for company news announcements 
(OASM). 
3. Order book data from Nasdaq Copenhagen. 
4. Order book data from other market places. The System should support ad hoc manual 
import of order book data from other trading venues e.g. BATS Chi-X. 
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C: Configuration and development services after implementation (Separate Tasks). 
The Supplier shall deliver configuration and development services after implementation. The 
supplier shall provide advice to the DFSA with regards to new configuration and development, 
including new integrations, configuration needed to comply with new legislation and 
development of new alarms needed by the DFSA. 
D: Support and maintenance 
The supplier shall deliver support and maintenance services, which include preventive 
maintenance, implementation of new releases and versions, correction of faults, education of 
users of the System and providing a help desk, which shall deliver technical support in respect 
of the System. 
E: Consulting 
The supplier shall provide consultancy services throughout the contract period. Consultancy 
services shall be provided at the DFSA's request. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Quality criterion: 
Quality. Weighting: 50 % 
Quality criterion: 
Security of Supply. Weighting: 20 % 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
Finanstilsynet (DFSA) wants the possibility to have historical data migrated from the DSFA's 
current system to the new system. Such data will consist of Nasdaq order book data and 
company announcements for a time period starting 1.1.2017 to the day when the System is 
deployed. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

The total value of the procurement/contract stated in part II.1.7 above and part V.2.4 below is 
based on the total evaluation technical price. 

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Restricted procedure 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 031-055856 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Contract No: 1 
Title: Contract for delivery and maintenance of an IT system for market surveillance  
A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

7



V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

16-08-2017 

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 4 

The contract has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor

Trapets AB 
Kungsgatan 56 
111 22 Stockholm 
Sweden 
The contractor is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 4 918 500.00 DKK 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud (The Danish Complaints Board for Public Procurement) 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internet address: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
Pursuant to the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement, etc. (lov om 
Klagenævnet for Udbud m.v.) (the Act is available (in Danish) at www.retsinformation.dk), the 
following deadlines apply to the lodging of complaints: 
Complaints for not having been selected must be submitted to the Danish Complaints Board 
for Public Procurement before the expiry of 20 calendar days, see section 7(1) of the Act, from 
the day after submission of notification to the candidates concerned of the identity of the 
successful tenderer where the notification is accompanied by an explanation of the grounds 
for the decision in accordance with section 2(1)(i) of the Act and section 171(2) of the Danish 
Public Procurement Act. 
In other situations, complaints of award procedures, see section 7(2) of the Act, must be 
lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of: 
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a notice in the Official 
Journal of the European Union that the contracting authority has entered into a contract. The 
deadline is calculated from the day after the day when the notice was published. 
2) 30 calendar days calculated from the day after the day when the contracting authority has 
notified the candidates concerned that a contract based on a framework agreement with 
reopening of competition or a dynamic purchasing system has been entered into where the 
notification has included an explanation of the relevant grounds for the decision. 
3) 6 months after the contracting authority entered into a framework agreement calculated 
from the day after the day when the contracting authority notified the candidates and 
tenderers concerned, see section 2(2) of the Act and section 171(4) of the Danish Public 
Procurement Act. 
4) 20 calendar days calculated from the day after the contracting authority has submitted 
notification of its decision, see section 185(2) of the Danish Public Procurement Act. 
Not later than at the time of lodging a complaint with the Danish Complaints Board for Public 
Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint 
has been lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement and whether the 
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Øvrige oplysninger

appeal was lodged during the standstill period, see section 6(4) of the Act. In cases where 
the complaint was not lodged during the standstill period, the complainant must furthermore 
indicate whether a suspensory effect of the complaint has been requested, see clause 12(1) 
of the Act. 
The e-mail address of the Complaints Board for Public Procurement is set out in section VI.4.1). 
The Complaints Board's own complaints procedure is available at www. erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

31-08-2017 

Internet ID 91770728

Sprog DA

Dokument nr. 345881-2017

Officiel journal nr. 2017168

Publikationsdato 02-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 031-055856

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 170-348991 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Koncernservice 
64942212 
Borups Allé 177 
Kontaktperson: Mette Signe Hansen 
2400 København NV 
Danmark 
Telefon: +45 40425737 
E-mail: mette.signe.hansen@ks.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/65988142.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af WEB rammeaftale.  

Overskrift Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Københavns Kommune, Koncernservice

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Sammenfatning af opgaven Udbud af WEB rammeaftale. 
 
 
På den udbudte rammeaftale kan der inden for kontraktens genstand indkøbes 
såvel teknisk it-konsulentbistand og projektanskaffelser til at videreudvikle, 
sparring omkring og optimering af Kundens webløsning — Drupalplatform. 
Drupalplatformen er betegnelsen for en række delsystemer, der tilsammen udgør 
Kundens content management system (CMS). På drupalwebplatformen skelnes 
mellem de medarbejder- og borgerrettede platforme, som introduceres 
herunder.

1

mailto:mette.signe.hansen@ks.kk.dk
http://permalink.mercell.com/65988142.aspx


II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

På den udbudte rammeaftale kan der inden for kontraktens genstand indkøbes såvel teknisk 
it-konsulentbistand og projektanskaffelser til at videreudvikle, sparring omkring og optimering 
af Kundens webløsning — Drupalplatform. Drupalplatformen er betegnelsen for en række 
delsystemer, der tilsammen udgør Kundens content management system (CMS). På 
drupalwebplatformen skelnes mellem de medarbejder- og borgerrettede platforme, som 
introduceres herunder. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Projektleverancerne kan omfatte drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Kundens 
eksisterende webmiljø. Projektleverancerne forventes at skulle integreres med Kundens web-
løsning, samt eventuelt andre af Kundens værktøjer med relation til webløsningen. 
Herudover kan rammeaftalen anvendes til leverancer af konsulentbistand, herunder 
periodekøb, til bl.a.: 
Udvikling 
Integration 
Konfiguration 
Vedligehold 
UI-optimering 
DevOps 
Rådgivning og ekspertbistand 
Behovet for konsulentbistand kan omhandle både korte og længerevarende opgaver og 
projekter. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Kvalitetskriterium: 
Case. Vægtning: 15 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
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Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 046-084340 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af WEB rammeaftale  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

FFW 
Vibenshuset 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 66110000 
E-mail: cph@ffwagency.com 
Kontrahenten er en SMV: ja 

Kruso A/S 
Bremerholm 4 
1069 København K 
Danmark 
Telefon: +45 33364444 
E-mail: nee@kruso.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

Linkfactory A/S 
Bredgade 66 
1260 København K 
Danmark 
Telefon: +45 70222322 
E-mail: ole@linkfactory.dk 
Fax: +45 70222322 
Kontrahenten er en SMV: ja 

Reload! A/S 
Suomisvej 2, 2. sal 
1927 Frederiksberg C 
Danmark 
Telefon: +45 71990555 
Kontrahenten er en SMV: ja 

Eksponent Aps 
Sankt Knuds Vej 41, st. 
1903 Frederiksberg C 
Danmark 
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Øvrige oplysninger

Telefon: +45 70203421 
E-mail: info@eksponent.com 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Vær opmærksom på at en ansøgning om prækvalifikation skal ledsages af: 
— ESPD og evt. tilhørende bilag i form af referencebeskrivelser. 
Ordregiver vil prækvalificere op til 8 ansøger, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. 
Rammeaftalen tildeles op til 5 leverandører. 
ESPD'en skal udfyldes i Mercell, medmindre tilbuddet afgives af en sammenslutning af 
økonomiske aktører — i dette tilfælde skal bilaget espd-request.xml benyttes. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud 
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en 
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at 
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. 
lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Klager over indgåelse af rammeaftalen skal være indgivet 
til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra underretning om tildelingsbeslutningen. Fristen 
regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om 
Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, 
hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der 
begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, 
stk. 4. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91868480
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Sprog DA

Dokument nr. 348991-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 046-084340

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
2017/S 170-349002 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Femern A/S 
28986564 
Vester Søgade 10 
Kontaktperson: Anne Bøgh Johansen 
1601 København V 
Danmark 
Telefon: +45 33414449 
E-mail: ajo@femern.dk 
Fax: +45 33416301 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.femern.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Overskrift Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Femern A/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring 
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for 
basisprogrammel 
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel 
72250000 System- og supporttjenester 
72253200 Systemsupport 
72261000 Programmelsupport 
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel 
72300000 Datatjenester 
72310000 Databehandling 
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

Sammenfatning af opgaven Udbud af IT-konsulentydelser. 
 
 
Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, 
applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle 
systemer, jf. den nærmere beskrivelse under punkt II.2.4).
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Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste 
forbindelse over Femern Bælt 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af IT-konsulentydelser.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, 
vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle systemer, jf. den nærmere 
beskrivelse under punkt II.2.4). 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

72200000, 72224000, 72226000, 72227000, 72250000, 72253200, 72261000, 72266000, 723
00000, 72310000, 72600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
København. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ydelserne under Rammeaftalen omfatter (men er ikke begrænset til): 
— Support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern 
A/S' finansielle systemer omfattende: 
o Data Warehouse (MS-SQL 2014) 
o Regnskabssystem (AX 2009) 
o Budgettering (Cognos TM1/BI ver. 10.2.2) 
o Kontraktuelle workflow (Sharepoint 2013) 
o Finansielle flow (Sharepoint 2013). 
— Videreudvikling af Data Warehouse vil primært bestå i at understøtte Femern A/S' 
målstyringsmodel, herunder integration til og udstilling af data fra bl.a.: 
o Regnskabssystem (etableret integration) 
o Budgetsystem (etableret integration) 
o Risikostyringssystem (planlagt integration) 
o Projektstyringssystem (planlagt integration) 
o Infopath og sharepoint baserede workflowsystemer (planlagt integration) 
o Miljøsystemer (mulig integration) 
o Kvalitets- og kravstyringssystemer (mulig integration) 
o Kontraktstyringssystem (mulig integration). 
Ydelserne skal leveres til løsning af opgaver, der udføres i Femern A/S' IT-miljø i relation til 
finansielle processer. De finansielle processer understøttes på Femern A/S' AX-, Cognos, 
Sharepoint, MS-SQL og rapporteringsplatforme. De finansielle processer omfatter (men er ikke 
begrænset til) indkøb, disponering, fakturering, betaling, regnskab, budgettering, data 
warehousing og rapportering. 
Ud over understøttelsen af finansielle processer vil videreudvikling i høj grad også bestå af at 
udvide Data Warehouse i overenstemmelse med den i udbudsmaterialet beskrevne 
målstyringsmodel. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og bemanding. Vægtning: 40 % 
Kvalitetskriterium: 
Forslag til opgaveløsning. Vægtning: 30 % 
Pris 
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II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:  
Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T 
programmet under projektkode 2007-EU-20050-P 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad 
at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af 
kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under 
kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større 
konkurrencefelt. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 041-075027 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Udbud af IT-konsulentydelser  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

31-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

EG A/S 
84667811 
Industrivej Syd 13 C 
7400 Herning 
Danmark 
Telefon: +45 70132211 
E-mail: tommy.nielsen@eg.dk 
Internetadresse: www.eg.dk 
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Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 15 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelses 
punkt II.1.5) og II.2.6) er baseret på Femern A/S' estimat. Estimatet vil derfor kunne afvige i 
både op- og nedadgående retning. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), 
gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de 
berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en 
begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og 
udbudslovens § 171, stk. 2. 
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet 
for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, 
stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 
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Øvrige oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91868513

Sprog DA

Dokument nr. 349002-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 041-075027

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

5

http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=86202023&t_id=65756&language=DA


Danmark- København: Jordolie (råolie)
2017/S 164-339050 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Tjenesteydelser 

Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Mærsk Olie og Gas AS 
Esplanaden 50 
Att: Jimmi Hojrup 
1263 Copenhagen 
Danmark 
Telefon: +45 79115864 
Mailadresse: jho111@maerskoil.com  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.maerskoil.com 

I.2) Type ordregivende myndighed

Andet: oil and gas activities 

I.3) Hovedaktivitet

Andet: oil and gas production 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Tubing Suspension Plug. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Tjenesteydelser 

Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation 

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  
Denmark. 

Overskrift Danmark-København: Jordolie (råolie)

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver Mærsk Olie og Gas AS

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 09230000 Jordolie (råolie)

Sammenfatning af opgaven Tubing Suspension Plug. 
 
Supply and installation of Tubing Suspension Plugs.
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II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale 

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Supply and installation of Tubing Suspension Plugs. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09230000 - IA21 

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej 

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 1 EUR 
Eksklusive moms 

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Forhandling med udbud 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af: 
1. Technically most advantageous bid. Vægtning: 60 
2. Commercial. Vægtning: 40 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion: nej 

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 120-214227  af 24.06.2016 

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Ikke udfyldt  

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Ikke udfyldt  

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.3.2) Indgivelse af klager
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Original tekst

Ikke udfyldt  

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Ikke udfyldt  

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28.08.2017 

Contract award notice 

Services 

Directive 2004/18/EC 

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Mærsk Olie og Gas AS 
Esplanaden 50 
For the attention of: Jimmi Hojrup 
1263 Copenhagen 
Denmark 
Telephone: +45 79115864 
E-mail: jho111@maerskoil.com  

Internet address(es):  
General address of the contracting authority: www.maerskoil.com 

I.2) Type of the contracting authority

Other: oil and gas activities 

I.3) Main activity

Other: oil and gas production 

I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no 

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.1) Title attributed to the contract

Tubing Suspension Plug. 

II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance

Services 

Service category No 1: Maintenance and repair services 

Main site or location of works, place of delivery or of performance:  
Denmark. 

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

The notice involves the establishment of a framework agreement 

II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Supply and installation of Tubing Suspension Plugs. 

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

09230000 - IA21 

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no 

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 1 EUR 
Excluding VAT 

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure

IV.1.1) Type of procedure
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Øvrige oplysninger

Negotiated with a call for competition 

IV.2) Award criteria

IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of: 
1. Technically most advantageous bid. Weighting: 60 
2. Commercial. Weighting: 40 

IV.2.2) Information about electronic auction

An electronic auction has been used no 

IV.3) Administrative information

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: 

Blank  

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice 
Notice number in the OJEU: 2016/S 120-214227  of 24.06.2016 

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision

Blank  

V.2) Information about offers

Blank  

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision 
has been taken

Blank  

V.4) Information on value of contract

Blank  

V.5) Information about subcontracting

The contract is likely to be sub-contracted: no 

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds

The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no 

VI.2) Additional information

Blank  

VI.3) Procedures for appeal

VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Blank  

VI.3.2) Lodging of appeals

Blank  

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Blank  

VI.4) Date of dispatch of this notice

28.08.2017 

Internet ID 91644043

Sprog DA

Dokument nr. 339050-2017

Officiel journal nr. 2017164

Publikationsdato 29-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00
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Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01303

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Kantinevirksomhed 
2017/S 162-334758 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter 

Direktiv 2014/24/EU 
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Københavns Kommune, Socialforvaltningen 
64942212 
Kontoret for Regnskab 
Kontaktperson: Søren Brøbeck 
1577 København V 
Danmark 
Telefon: +45 21587207 
E-mail: gm2e@sof.kk.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/72738326.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.3) Kommunikation

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Social beskyttelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Tildeling på kontrakt af kantinedrift.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

55510000 

Overskrift Danmark-København: Kantinevirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 55510000 Kantinevirksomhed

Sammenfatning af opgaven Tildeling på kontrakt af kantinedrift. 
 
 
Drift af personalekantinen for Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, herunder mødeforplejning.
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II.1.3) Kontrakttype

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Drift af personalekantinen for Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, herunder mødeforplejning. 
Tryk her permalink.mercell.com/72738326.aspx 

II.1.5) Anslået samlet værdi

Ikke udfyldt  

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Værdi: 5 952 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
København. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter drift af personalekantinen i Bernstorffsgade 17, som betjener Københavns 
Kommune, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Opgaven 
omfatter produktion og anretning af morgenmad og frokost for ca. 220 medarbejdere på 
arbejdsdage. Dertil komme mødeforplejning. 

II.2.6) Anslået værdi

Ikke udfyldt  

II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed

Ikke udfyldt  

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 

Ikke udfyldt  

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse

Ikke udfyldt  

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

Ikke udfyldt  

III.2) Kontraktbetingelser

Ikke udfyldt  

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Ikke udfyldt  

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår: 

Ikke udfyldt  

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

2

https://permalink.mercell.com/72738326.aspx


IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet

Ikke udfyldt  

IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk: 

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere (forventeligt), der alle vil blive opfordret til at afgive 
tilbud. Ordregiver kan frit vælge mellem at tildele opgaven på baggrund af de indledende 
tilbud eller gennemføre forhandlinger med alle eller nogle af tilbudsgiverne i 1 eller flere faser, 
jf. udbudsbetingelserne. 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 085-166427 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser

Ikke udfyldt  

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

Ikke udfyldt  

IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

13-07-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Københavns Kantine Service 
2506 6367 
Saltværksvej 173 
2770 Kastrup 
Danmark 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK 

Værdi: 5 952 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Ikke udfyldt  

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer
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Øvrige oplysninger

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

23-08-2017 

Internet ID 91547533

Sprog DA

Dokument nr. 334758-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 085-166427

Heading 01C21

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 
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Tildelingskriterie Finder ikke anvendelse 

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
2017/S 162-335139 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Varer 

Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S 
H.C. Hansens Gade 4 
Att: Kenneth Qvistgaard 
2300 København S 
Danmark 
Mailadresse: kq@ski.dk  

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ 

I.3) Hovedaktivitet

Andet: indkøbscentral 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

50.55 Kontorartikler. 

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Varer 

Indkøb 

Overskrift Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder 
ikke møbler og softwarepakker

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og 
softwarepakker

Sammenfatning af opgaven 50.55 Kontorartikler. 
 
50.55 om levering af kontorartikler er oprindeligt udbudt som offentligt udbud 
ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 073-138957. Eftersom ordregiver i 
forbindelse med det offentlige udbud alene modtog tilbud, der stred med 
udbudsmaterialets materielle krav, måtte ordregiver annullere den oprindelige 
udbudsbekendtgørelse og overgå til udbud med forhandling. Bekendtgørelse om 
indgåede kontrakter vedrører herefter den tildeling, der er foretaget på 
baggrund af denne proces.
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Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller 
tjenesteydelser:  

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale 

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

50.55 om levering af kontorartikler er oprindeligt udbudt som offentligt udbud ved 
udbudsbekendtgørelse 2017/S 073-138957. Eftersom ordregiver i forbindelse med det 
offentlige udbud alene modtog tilbud, der stred med udbudsmaterialets materielle krav, måtte 
ordregiver annullere den oprindelige udbudsbekendtgørelse og overgå til udbud med 
forhandling. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedrører herefter den tildeling, der er 
foretaget på baggrund af denne proces. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

30000000 

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja 
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Forhandling med udbud 

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion: nej 

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 

50.55 

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 208-376142  af 27.10.2016
Udbudsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 073-138957  af 13.04.2017 

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 50.55 
Betegnelse: Kontorartikler 

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

17.08.2017 

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 2 

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

Lyreco Danmark A/S 
Lykkegårdsvej 10 
4000 Roskilde 
Danmark 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Ikke udfyldt  

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
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Øvrige oplysninger

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
Mailadresse: klfu@erst.dk  

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har 
indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte 
tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 
med senere ændringer). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: 
erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715100 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

23.08.2017 

Internet ID 91548762

Sprog DA

Dokument nr. 335139-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 073-138957

Heading 01203

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED
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Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Lægemidler 
2017/S 161-332196 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Amgros I/S 
14479880 
Dampfærgevej 22 
Kontaktperson: Flemming Sonne 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 88713000 
E-mail: udbud@amgros.dk 
Fax: +45 88713008 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.amgros.dk 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Overskrift Danmark-København: Lægemidler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Amgros I/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33600000 Lægemidler

Sammenfatning af opgaven Amgros 2017-U1.890.a. 
 
 
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik 
på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte 
interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå 
rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke- 
eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til 
Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og 
sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.
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Amgros 2017-U1.890.a.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33600000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at 
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters 
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit 
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke- eksklusive. Amgros I/S videresælger 
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler 
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' 
rammeaftaler. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller 
tilknyttede lokationer). 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af 
lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. 
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert 
enkelt udbudsnummer. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før 
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). 
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

2



IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 040-072702 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Farma Mondo SA 
Piazza Indipendenza 3b 
6830 Chiasso 
Schweiz 
Telefon: +45 20776789 
E-mail: mette@feldt-nordic.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 282 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle 
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at 
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren 
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
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Øvrige oplysninger

klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91511600

Sprog DA

Dokument nr. 332196-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 040-072702

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4

mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=86132165&t_id=65756&language=DA


Danmark- København: Lægemidler 
2017/S 161-332219 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Amgros I/S 
14479880 
Dampfærgevej 22 
Kontaktperson: Flemming Sonne 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 88713000 
E-mail: udbud@amgros.dk 
Fax: +45 88713008 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.amgros.dk 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Amgros 2017-FM_1.745.a.  

Overskrift Danmark-København: Lægemidler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Amgros I/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33600000 Lægemidler

Sammenfatning af opgaven Amgros 2017-FM_1.745.a. 
 
 
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik 
på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte 
interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, har Amgros I/S indgået 
kontrakter for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler. Kontrakterne er ikke-
eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til 
Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33600000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at 
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters 
videresalg til Færøerne og Grønland, har Amgros I/S indgået kontrakter for de i afsnit II.2.4) 
angivne lægemidler. Kontrakterne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til 
sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. 
Der er i dette udbud indgået særskilte delaftaler (udbudsnumre) med udgangspunkt i en 
regionsinddeling. Regionsinddelingen er nærmere specificeret i varelisten i udbudsmaterialet. 
Sygehusapotekerne i regionerne kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der er 
indgået vedr. de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt mhp. at forsyne den pågældende 
region. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 620 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller 
tilknyttede lokationer). 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af 
lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. 
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert 
enkelt udbudsnummer. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
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Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 115-231262 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

16-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

TEVA Denmark A/S 
Vandtårnsvej 83A 
2860 Søborg 
Danmark 
Telefon: +45 29651660 
E-mail: morten.nielsen@tevapharm.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 610 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle 
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud 45 kalenderdage efter at 
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at 
ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
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Øvrige oplysninger

indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91511674

Sprog DA

Dokument nr. 332219-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 115-231262

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Lægemidler 
2017/S 161-332335 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Amgros I/S 
Dampfærgevej 22 
Kontaktperson: Dorthe Bartels 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 88713000 
E-mail: udbud@amgros.dk 
Fax: +45 88713008 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.amgros.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rammeaftale om køb af Kyntheum® (brodalumab).  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33600000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-København: Lægemidler

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Med forhandling (uden udbud)

Ordregiver Amgros I/S

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33600000 Lægemidler

Sammenfatning af opgaven Rammeaftale om køb af Kyntheum® (brodalumab). 
 
 
Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos 
Amgros' interessenter med lægemidlet Kyntheum® (brodalumab). Region 
Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på 
videresalg Grønland og Færøerne.
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' 
interessenter med lægemidlet Kyntheum® (brodalumab). Region Hovedstadens 
sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg Grønland og Færøerne. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller 
tilknyttede lokationer). 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Indgåelse af rammeaftale med 1 leverandør uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Direktiv 2014/24/EU 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Rammeaftalen løber til og med den 30.6.2018, såfremt den ikke forlænges. Rammeaftalen kan 
forlænges med op til 1 gange 6 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser af følgende årsag:  
� manglende konkurrence af tekniske årsager  
Forklaring:  
Lægemiddelproducenten LEO Pharma har udviklet Kyntheum® (brodalumab). (herefter 
lægemidlet), der er et innovativt lægemiddel. Lægemidlet er et bekosteligt lægemiddel, som 
har sin egen ATC-kode på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet. LEO Pharma har patent på 
lægemidlet, og det kan ikke substitueres med andre lægemidler. Lægemidlet er godkendt i 
EMA 17.7.2017. Det er som følge heraf usandsynligt, at Amgros vil kunne købe lægemidlet af 
parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at LEO Pharma er den 
eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros derfor i henhold til 
udbudslovens § 80, stk. 3 er berettiget til at indgå rammeaftale med LEO Pharma efter 
udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) 
bekendtgørelse er blevet offentliggjort. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  
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Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

22-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

LEO Pharma A/S 
56759514 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Danmark 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

I relation til pkt. II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at forbrugsmønstret ikke er klarlagt, da 
rammeaftalen vil omfatte et nyt og innovativt lægemiddel. Værdien af indkøbet under 
rammeaftalen kan derfor ikke estimeres, hvorfor værdien er angivet til 1.00 DKK. 
I relation til pkt. V.2.1) bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne 
(profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftale med LEO Pharma A/S vil blive indgået efter 
udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) 
bekendtgørelse er blevet offentliggjort. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af 
en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en 
bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. 
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Internetadresse: www.kfst.dk 
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Øvrige oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91512027

Sprog DA

Dokument nr. 332335-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01B15

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Maskiner til bearbejdning af plast 
2017/S 166-341732 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Københavns Universitet 
Nørregade 10 
Kontaktperson: Caroline Volf 
1017 Copenhagen 
Danmark 
Telefon: +45 35333391 
E-mail: caroline.volf@adm.ku.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.oko.ku.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: university 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Acquisition of a Dusatec Gelimate to The Department of Geosciences and Natural Resource 
Management, University of Copenhagen.  

Sagsnr.: 043-0274-17-7000 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

42994200 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-København: Maskiner til bearbejdning af plast

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Københavns Universitet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 42994200 Maskiner til bearbejdning af plast

Sammenfatning af opgaven Acquisition of a Dusatec Gelimate to The Department of Geosciences and Natural 
Resource Management, University of Copenhagen. 
 
 
The procurement is for a Gelimat Thermokinetic/Compounding machine type G-5 
from Dusatec Inc.
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The procurement is for a Gelimat Thermokinetic/Compounding machine type G-5 from Dusatec 
Inc. 
The equipment will be used to produce unique new materials for R&D work. The samples 
made will help developing the material from a seed stage to full potential. The Dusatec 
Gelimat is the only equipment that fit the requirements for our needs for this specific project. 
Dusatec, New Jersey, USA produces the Gelimat thermokinetic mixer for compounding plastics. 
Our cooperator at the Brazilian Dept of Agriculture, Embrapa Nanotechnology, Sao Carlos, Sao 
Paulo State, Brazil uses the Dusatec and for compatibility requirements IGN will produce 
samples from the Dusatec Gelimat. The Gelimat is an ultra-high speed thermokinetic mixing, 
drying, fluxing and compounding system which allows processing a wide range of polymers 
with organic fiber material for producing highly loaded bio based fiber- polymer compounds. 
The GELIMAT thermokinetic principle reduces compounding and processing time to seconds. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 170 430.00 USD 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

By use of the Gelimat compounded material is discharged automatically by means of various 
adjustable processing cycle devices through a special discharge door. The ejected material 
can then be fed into a melt pump, a short barrel extruder, calendar system, molding system or 
other type of shaping device. It shows the temperature of the mixing mass by using infrared. 
Features Included: 
— Suitable for multiple control scheme production modes, 
— Machine process parts are made of stainless steel, 
— Cooled compounding vessel, 
— With a total compounding vessel capacity of 7.2 litres, 
— Useful net capacity of 5 litres, 
— Machine with 90 kW drive system, 
— Machine includes product infrared temperature sensor indicator. 
The compounding chamber should include a cylindrical compounding vessel is made of 
stainless steel and is jacketed for cooling water circulation and mounted on a sturdy frame. 
Compounding vessel features a flanged end plate, which is also jacketed for cooling, for quick 
access into the mixing vessel for cleaning and inspection purposes. The vessel is equipped 
with a water vapour or gas discharge vent. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Lower part of the mixing vessel is equipped with a sealed discharge door, installed in an 
outlet chute. Discharge door entirely welded on supporting blades. Operation of the discharge 
door is made through bent lever system. An easily accessible pneumatic cylinder operates the 
discharge flap. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
According to the European Parliament and Council Directive No. 2014/24/ EC of the European 
Parliament and of the Council, Article 32. 2, point b, the University of Copenhagen believes 
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that The Dusatec Gelimat is the only equipment to meet the requirements of our project. We 
are cooperating with the Brazilian Dept of Agriculture, Embrapa Nanotechnology, on this 
project. They already have a Gelimat. IGN needs to compare or share results from equal 
machines/processes. The cooperation is a crucuial nt part of the research. 
Compounding shaft: The machine is equipped with a special mixing/compounding mechanism. 
The compounding shaft is designed as a tube made of stainless steel, with mixing elements 
made of stainless steel, with inserted steel trunnion. The tips of the mixing elements are 
reinforced by means of wear resistant Stellite. The mixing shaft is cantilevered. The mixing I 
compounding mechanism is supported in amply dimensioned self-aligning, outboard mounted 
roller bearings. The shaft passage is equipped with a special seal. Driving pivot of the 
compounding shaft suitable for flexible coupling for connection with the drive train. 
Machine drive: The compounding shaft is equipped with a coupling for connection with the 
main drive shaft. Machine drive by 111.eans of one (1) premium efficiency inverter duty AC 
Motor, suitable for 3-phase, 380 volts, 50 Hz Motor in TEI1C design, continuous duty, P = 90 
kW, n = 3000 rpm. The drive section is a vibration free drive with a broad timing belt. The 
drive train is also provided with a brake system to facilitate quick loading of the product batch 
to be processed. 
VFD Motor Drive: One (1) Frequency Inverter to allow for a range of different processing 
conditions with efficiency converter for the infinitely variable speed drive of a motor of 90 kW. 
— Exit amplifier for external indication of the rotor speed (converter internal signal). 
— Switch gear, fuses, incl. input side main switch suitable for 380 volts, 50 cycles. 
Machine operating: Operation via touch panel with colour display Functions: 
— Visualizing the machine with indication and status of operating elements 
— Display of target-and actual values of the production demands 
— Display of operation-and fault alarms in clear texts User menus in English 
Additional operating of machine via buttons and indicators. 
The following operating elements are provided for: 
1. Main motor Start/Stop, 
2. Discharge door Open/Close, 
3. Product discharge temperature controller with digital readout, 
4. Emergency Stop. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

01-06-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Dusatec Inc. 
19 Spear Road, Suite 107 
NJ 07446 Ramsey 
USA 
Telefon: +001 2017738000 
E-mail: sales@dusatec.com 
Fax: +001 2017738040 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 170 430.00 USD 
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Original tekst

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 Copenhagen 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
A complaint against the contracting entity who, in accordance with the European Parliament 
and Council Directive No. 2014/24/EC of the European Parliament and of the Council, Article 
32, has decided to award a contract without prior publication of a contract notice in the Official 
Journal of the European Union must,in accordance with the Danish act on enforcement of 
procurement rules, etc. § 7, para. 3, be filed to the Danish Public procurement Appeal Board 
within 30 calendar days from the day following the day on which a contract notice is published 
in the Official Journal of the European Union. 
The Danish act on enforcement of procurement rules, etc. defines in § 2, para. 2, point 1, a 
standstill period of 10 calendar days from the day after the date on which the voluntary ex 
ante transparency notice is published in the Official Journal of the European Union. 
Latest at the same time as a complaint is lodged to the Danish Public procurement Appeal 
Board, the appellant shall in writing inform the contracting entity about the lodging of a 
complaint to the Danish Public procurement Appeal Board, and whether the complaint has 
been submitted in the stand still period. In cases where the complaint is not submitted in the 
stand still period, the appellant must specify any suspensive effect of the complaint according 
to The Danish act on enforcement of procurement rules § 12, Para. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Voluntary ex ante transparency notice 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name and addresses
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Københavns Universitet 
Nørregade 10 
Contact person: Caroline Volf 
1017 Copenhagen 
Denmark 
Telephone: +45 35333391 
E-mail: caroline.volf@adm.ku.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.oko.ku.dk 

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Other activity: university 

I.6) Main activity

Blank  

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Acquisition of a Dusatec Gelimate to The Department of Geosciences and Natural Resource 
Management, University of Copenhagen.  

Reference number: 043-0274-17-7000 

II.1.2) Main CPV code: 

42994200 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

The procurement is for a Gelimat Thermokinetic/Compounding machine type G-5 from Dusatec 
Inc. 
The equipment will be used to produce unique new materials for R&D work. The samples 
made will help developing the material from a seed stage to full potential. The Dusatec 
Gelimat is the only equipment that fit the requirements for our needs for this specific project. 
Dusatec, New Jersey, USA produces the Gelimat thermokinetic mixer for compounding plastics. 
Our cooperator at the Brazilian Dept of Agriculture, Embrapa Nanotechnology, Sao Carlos, Sao 
Paulo State, Brazil uses the Dusatec and for compatibility requirements IGN will produce 
samples from the Dusatec Gelimat. The Gelimat is an ultra-high speed thermokinetic mixing, 
drying, fluxing and compounding system which allows processing a wide range of polymers 
with organic fiber material for producing highly loaded bio based fiber- polymer compounds. 
The GELIMAT thermokinetic principle reduces compounding and processing time to seconds. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 

II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot/concession: 170 430.00 USD 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

By use of the Gelimat compounded material is discharged automatically by means of various 
adjustable processing cycle devices through a special discharge door. The ejected material 
can then be fed into a melt pump, a short barrel extruder, calendar system, molding system or 
other type of shaping device. It shows the temperature of the mixing mass by using infrared. 
Features Included: 
— Suitable for multiple control scheme production modes, 
— Machine process parts are made of stainless steel, 
— Cooled compounding vessel, 
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— With a total compounding vessel capacity of 7.2 litres, 
— Useful net capacity of 5 litres, 
— Machine with 90 kW drive system, 
— Machine includes product infrared temperature sensor indicator. 
The compounding chamber should include a cylindrical compounding vessel is made of 
stainless steel and is jacketed for cooling water circulation and mounted on a sturdy frame. 
Compounding vessel features a flanged end plate, which is also jacketed for cooling, for quick 
access into the mixing vessel for cleaning and inspection purposes. The vessel is equipped 
with a water vapour or gas discharge vent. 

II.2.5) Award criteria

Blank  

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Lower part of the mixing vessel is equipped with a sealed discharge door, installed in an 
outlet chute. Discharge door entirely welded on supporting blades. Operation of the discharge 
door is made through bent lever system. An easily accessible pneumatic cylinder operates the 
discharge flap. 

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

� The procurement falls outside the scope of application of the directive 
Explanation:  
According to the European Parliament and Council Directive No. 2014/24/ EC of the European 
Parliament and of the Council, Article 32. 2, point b, the University of Copenhagen believes 
that The Dusatec Gelimat is the only equipment to meet the requirements of our project. We 
are cooperating with the Brazilian Dept of Agriculture, Embrapa Nanotechnology, on this 
project. They already have a Gelimat. IGN needs to compare or share results from equal 
machines/processes. The cooperation is a crucuial nt part of the research. 
Compounding shaft: The machine is equipped with a special mixing/compounding mechanism. 
The compounding shaft is designed as a tube made of stainless steel, with mixing elements 
made of stainless steel, with inserted steel trunnion. The tips of the mixing elements are 
reinforced by means of wear resistant Stellite. The mixing shaft is cantilevered. The mixing I 
compounding mechanism is supported in amply dimensioned self-aligning, outboard mounted 
roller bearings. The shaft passage is equipped with a special seal. Driving pivot of the 
compounding shaft suitable for flexible coupling for connection with the drive train. 
Machine drive: The compounding shaft is equipped with a coupling for connection with the 
main drive shaft. Machine drive by 111.eans of one (1) premium efficiency inverter duty AC 
Motor, suitable for 3-phase, 380 volts, 50 Hz Motor in TEI1C design, continuous duty, P = 90 
kW, n = 3000 rpm. The drive section is a vibration free drive with a broad timing belt. The 
drive train is also provided with a brake system to facilitate quick loading of the product batch 
to be processed. 
VFD Motor Drive: One (1) Frequency Inverter to allow for a range of different processing 
conditions with efficiency converter for the infinitely variable speed drive of a motor of 90 kW. 
— Exit amplifier for external indication of the rotor speed (converter internal signal). 
— Switch gear, fuses, incl. input side main switch suitable for 380 volts, 50 cycles. 
Machine operating: Operation via touch panel with colour display Functions: 
— Visualizing the machine with indication and status of operating elements 
— Display of target-and actual values of the production demands 
— Display of operation-and fault alarms in clear texts User menus in English 
Additional operating of machine via buttons and indicators. 
The following operating elements are provided for: 
1. Main motor Start/Stop, 
2. Discharge door Open/Close, 
3. Product discharge temperature controller with digital readout, 
4. Emergency Stop. 

IV.1.3) Information about framework agreement

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 
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IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Blank  

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract/concession

V.2.1) Date of conclusion of the contract/concession award decision: 

01-06-2017 

V.2.2) Information about tenders

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor/concessionaire

Dusatec Inc. 
19 Spear Road, Suite 107 
NJ 07446 Ramsey 
United States 
Telephone: +001 2017738000 
E-mail: sales@dusatec.com 
Fax: +001 2017738040 
The contractor/concessionaire is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot/concession  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot/concession: 170 430.00 USD 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 Copenhagen 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
A complaint against the contracting entity who, in accordance with the European Parliament 
and Council Directive No. 2014/24/EC of the European Parliament and of the Council, Article 
32, has decided to award a contract without prior publication of a contract notice in the Official 
Journal of the European Union must,in accordance with the Danish act on enforcement of 
procurement rules, etc. § 7, para. 3, be filed to the Danish Public procurement Appeal Board 
within 30 calendar days from the day following the day on which a contract notice is published 
in the Official Journal of the European Union. 
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Øvrige oplysninger

The Danish act on enforcement of procurement rules, etc. defines in § 2, para. 2, point 1, a 
standstill period of 10 calendar days from the day after the date on which the voluntary ex 
ante transparency notice is published in the Official Journal of the European Union. 
Latest at the same time as a complaint is lodged to the Danish Public procurement Appeal 
Board, the appellant shall in writing inform the contracting entity about the lodging of a 
complaint to the Danish Public procurement Appeal Board, and whether the complaint has 
been submitted in the stand still period. In cases where the complaint is not submitted in the 
stand still period, the appellant must specify any suspensive effect of the complaint according 
to The Danish act on enforcement of procurement rules § 12, Para. 1. 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

30-08-2017 

Internet ID 91703916

Sprog DA

Dokument nr. 341732-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01B15

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

8

mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk/


Danmark- København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 
2017/S 163-336677 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Rigspolitiet 
17143611 
Polititorvet 14 
Kontaktperson: Signe Groth Kisby 
1780 København V 
Danmark 
E-mail: ski006@politi.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68618206.aspx 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 49 
1577 København V 
Danmark 
E-mail: kash@vd.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk 

Rigspolitiet 
Polititorvet 14 
1780 København V 
Danmark 
E-mail: ski006@politi.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.politi.dk 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

Overskrift Danmark-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser 
vedrørende veje og andet udstyr

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Rigspolitiet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende 
veje og andet udstyr 
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport

Sammenfatning af opgaven Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser. 
 
 
Rigspolitiet og Vejdirektoratet udbyder rammeaftale om levering af beredskabs- 
og autotransportydelser.
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I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Offentlig orden og sikkerhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

50230000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Rigspolitiet og Vejdirektoratet udbyder rammeaftale om levering af beredskabs- og 
autotransportydelser. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 80 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

63712000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Politiet og Vejdirektoratet har behov for at kunne rekvirere assistance til bugsering og/eller 
bjærgning af køretøjer samt i tilfælde af trafikuheld, hærværk, usædvanligt vejrlig m.m. behov 
for at kunne rekvirere assistance til skiltning og trafikregulering, oprydning efter beskadigede 
og/eller trafikfarlige køretøjer og/eller genstande på veje og arealer, der er omfattet af 
færdselsloven herunder sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare 
for trafikken. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se II.2.6) Det forventede forbrug i rammeaftalens løbetid er 60-80 000 000 DKK. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
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Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-170004 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Falck Danmark A/S 
Trindsøvej 4-10 
8000 Århus C 
Danmark 
Telefon: +45 89483404 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 80 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
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Øvrige oplysninger

kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578631

Sprog DA

Dokument nr. 336677-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 087-170004

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing 
2017/S 169-347541 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

VisitDenmark 
33055331 
Islands Brygge 43, 3. 
Kontaktperson: Maria Haugaard 
2300 København S 
Danmark 
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.visitdenmark.dk 

I.4) Type ordregivende myndighed

Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan 

I.5) Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion 

I.6) Hovedaktivitet

Ikke udfyldt  

Overskrift Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver VisitDenmark

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing 
22460000 Reklametryksager, varekataloger og håndbøger 
22462000 Andet trykt reklamemateriale, i.a.n. 
79341000 Reklamevirksomhed 
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame 
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner 
79961100 Reklamefotografering 
92111200 Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -
videobånd 
92111210 Produktion af reklamefilm 
92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video 
92111100 Produktion af uddannelsesfilm og -videobånd 
92111260 Produktion af informationsvideobånd 
92120000 Distribution af film og videobånd 
79824000 Trykning og distribution

Sammenfatning af opgaven Tildeling af en rammeaftale for VisitDenmarks indkøb af reklame-, medie-, presse- 
og PR-ydelser i Tyskland. 
 
 
Der indgås en ikke-eksklusiv 4-årig rammeaftale vedrørende indkøb af reklame-, 
medie-, presse- og PR-ydelser i Tyskland.
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Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Tildeling af en rammeaftale for VisitDenmarks indkøb af reklame-, medie-, presse- og PR-
ydelser i Tyskland.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

79340000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Der indgås en ikke-eksklusiv 4-årig rammeaftale vedrørende indkøb af reklame-, medie-, 
presse- og PR-ydelser i Tyskland. 
— Reklamebureauydelser vedrører typisk planlægning og udarbejdelse af 
markedsføringsmateriale, projekter og salgsfremmende aktiviteter samt udførelse og 
udarbejdelse af konkrete markedsføringstiltag. 
— Mediebureauydelser vedrører primært udarbejdelse af detaljerede medieplaner på 
baggrund af SINUS-analysen, detaljeret afrapportering, ad hoc-distributionsopgaver samt 
udarbejdelse af slides til salgssituationer, distributionsoversigter (heat maps), oversigter over 
medieadfærd m.v. 
— Presseydelser vedrører assistance i forbindelse med PR i form af digital marketing og Video 
News Release (VNR). Endvidere kan der fremadrettet opstå behov for bistand til social media 
relations. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

22460000, 22462000, 79341000, 79341100, 79341400, 79961100, 92111200, 92111210, 921
00000, 92111100, 92111260, 92120000, 79824000 

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den anslåede værdi er alene et estimat. 
Ordregiver opdeler ikke rammeaftalen i flere delaftaler, jf. punkt II.1.6), da der er en nær 
sammenhæng mellem de udbudte ydelser, og der forventes et tæt samarbejde mellem 
leverandør og ordregiver, hvor det findes mest hensigtsmæssigt, at den leverandør, som 
leverer reklameydelser også varetager distributionen heraf. Ligeledes kan der ikke 
meningsfuldt laves en opdeling af de enkelte opgaver, da de kræver kendskab til SINUS, og 
en opdeling vil medføre en risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. 
Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet løsning, da der forventes at være 
besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
Der er overgået til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter at der 
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alene var modtaget 1 ansøgning, som ikke var konditionsmæssig. 
Der er ikke foretaget ændringer i grundlæggende elementer i det oprindelige materiale og der 
blev alene inviteret den ansøger, som havde afgivet en ansøgning, til at afgive et 
konditionsmæssigt tilbud. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-209924 

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja 

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Hochzwei Büro für Visuelle Kommunikation GmbH & Co. KG 
Flensborg 
Tyskland 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

Update Communication GmbH & Co. KG 
Mörfelden-Walldorf 
Tyskland 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

Markenfilm Crossing GmbH 
Hamborg 
Tyskland 
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  
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Øvrige oplysninger

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Eventuel klage over, at VisitDenmark har indgået rammeaftale uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud 
inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor VisitDenmark har offentliggjort 
en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at VisitDenmark har indgået 
rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Internet ID 91838506

Sprog DA

Dokument nr. 347541-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 105-209924

Heading 01C15

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Regionalt eller lokalt kontor

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 
2017/S 167-344142 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Rigspolitiet 
17143611 
Polititorvet 14 
Kontaktperson: Marianne Kølle 
1780 København V 
Danmark 
E-mail: mko027@politi.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68501927.aspx 

Direktoratet for Kriminalforsorgen 
1404 København 
Danmark 
E-mail: dfk@kriminalforsorgen.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Offentlig orden og sikkerhed 

Overskrift Danmark-København: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Rigspolitiet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 
50324100 Vedligeholdelse af systemer 
50324200 Forebyggende vedligeholdelse 
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed 
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater

Sammenfatning af opgaven It-konsulentydelser inden for netværkssikkerhed. 
 
 
Rammeaftalengiver Dansk politi og Kriminalforsorgen mulighed for at indkøbe it-
konsulentydelser inden for netværkssikkerhed.

1

mailto:mko027@politi.dk
http://permalink.mercell.com/68501927.aspx
mailto:dfk@kriminalforsorgen.dk
http://www.kriminalforsorgen.dk/


Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

It-konsulentydelser inden for netværkssikkerhed.  

Sagsnr.: 2017-3310-53 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72600000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Rammeaftalengiver Dansk politi og Kriminalforsorgen mulighed for at indkøbe it-
konsulentydelser inden for netværkssikkerhed. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

50324100, 50324200, 72200000, 72500000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Der skal på rammeaftalen kunne anskaffes konsulenttimer til følgende opgaver: Udvikling, 
integration, konfiguration, vedligeholdelse, generel rådgivning og driftssupport. 
Konsulenterne er underlagt en indsatsforpligtelse og der afregnes på på timebasis. 
De af rammeaftalen omfattede opgaver skal varetages af konsulenter indenfor 
konsulentkategorierne ekspert og seniorkonsulent. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 70 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Der er option på forlængelse, jf. punkt II.2.7). 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten var en delkontrakt i udbuddet offentliggort ved bekendtgørelse nr. 2017/S 032-
057934. Det vurderes, hverken at være hensigtsmæssigt teknisk eller økonomisk at opdele 
kontrakten yderligere. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
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Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-177095 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: It-konsulentydelser inden for netværkssikkerhed  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

09-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Atea A/s 
Lautrupvang 6 
2750 Ballerup 
Danmark 
Telefon: +45 70252550 
Fax: +45 44835001 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

I relation til punkt II.1.5) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede 
kontraktsum for rammeaftalernes fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner (dvs. en 
samlet kontraktperiode på 4 år). Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 
4 år. 
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke 
opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
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Øvrige oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af 
udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738181

Sprog DA

Dokument nr. 344142-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 090-177095

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Tjenesteydelser inden for landbrug 
2017/S 166-342076 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

The Ministry of Foreign Affairs of Denmark 
43271911 
Asiatisk Plads 2 
1448 Copenhagen K 
Danmark 
Telefon: +45 25100595 
E-mail: sohu@kammeradvokaten.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: um.dk/en 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: development assistance 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Addendum to a contract regarding Consulting Services for Component B Technical Assistance 
to Improvement of Framework Conditions in the Agricultural Sector in Burkina Faso.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-København: Tjenesteydelser inden for landbrug

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver The Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug

Sammenfatning af opgaven Addendum to a contract regarding Consulting Services for Component B 
Technical Assistance to Improvement of Framework Conditions in the Agricultural 
Sector in Burkina Faso. 
 
 
The Ministry of Foreign Affairs has concluded an addendum to an existing 
contract between with COWI A/S.
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77100000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The Ministry of Foreign Affairs has concluded an addendum to an existing contract between 
with COWI A/S. 
The existing contract regards consulting services regarding assistance to improvement of 
framework conditions in the agricultural sector in Burkina Faso. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 648 239.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Burkina Faso. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The addendum includes the following changes to the existing contract: 
(A) A change in the consultant's team comprising a reduction of the team by six persons and 
an introduction of 2 new profiles for the remaining period of the contract. 
(B) An extension of the current contract period of 60 months by 30 months to a total of 90 
months. This includes an increase in inputs for the team leader and 6 other key staff, including 
the 2 new profiles mentioned above in (A). 
The total net value of the change (10 648 239 DKK) constitutes around 38 % of the value of 
the original contract (27 716 625 DKK). 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
� Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 
Forklaring:  
The changes covered by the addendum are necessary for the performance of the contract. 
Furthermore, the use of another supplier would not be possible without causing significant 
financial and technical inconvenience. This would also result in significant problems and 
increase in the costs of the Ministry of Foreign Affairs. Thus, the change is covered by section 
181 of the Danish Procurement Act. 
Furthermore, since the need for the change could not have be foreseen by a diligent 
contracting authority (the cause of the need of the change was political turmoil in Burkina 
Faso) and the overall nature of the contract is not altered by the addendum, the change is 
also covered by section 183 of the Danish Procurement Act. 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2012/S 250-414573 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Addendum to a contract regarding Consulting Services for Component B Technical Assistance 
Assistance to Improvement of Framework Conditions in the Agricultural Sector in Burkina Faso  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

COWI A/S 
39892973 
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 648 239.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement) 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
The Ministry of Foreign Affairs of Denmark has followed the procedure stated in section 4 of 
the Danish Consolidation Act no 590 of 2.6.2016 on the Complaints Board for Public 
Procurement (available at www.retsinformation.dk), cf. the voluntary ex ante notice No 2017/S 
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Original tekst

134-275177. Thus, complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement 
within 30 calender days starting from the day after the contract award notice has been 
published in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(3) of the Danish 
Consolidation Act no 590 of 2.6.2016 on the Complaints Board for Public Procurement 
(available at www.retsinformation.dk). 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

The Ministry of Foreign Affairs of Denmark 
43271911 
Asiatisk Plads 2 
1448 Copenhagen K 
Denmark 
Telephone: +45 25100595 
E-mail: sohu@kammeradvokaten.dk 
Internet address(es) 
Main address: um.dk/en 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions 

I.5) Main activity

Other activity: development assistance 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Addendum to a contract regarding Consulting Services for Component B Technical Assistance 
to Improvement of Framework Conditions in the Agricultural Sector in Burkina Faso.  

II.1.2) Main CPV code: 

77100000 

II.1.3) Type of contract

Services 

II.1.4) Short description: 

The Ministry of Foreign Affairs has concluded an addendum to an existing contract between 
with COWI A/S. 
The existing contract regards consulting services regarding assistance to improvement of 
framework conditions in the agricultural sector in Burkina Faso. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 
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II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 10 648 239.00 DKK 

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Main site or place of performance: 
Burkina Faso. 

II.2.4) Description of the procurement

The addendum includes the following changes to the existing contract: 
(A) A change in the consultant's team comprising a reduction of the team by six persons and 
an introduction of 2 new profiles for the remaining period of the contract. 
(B) An extension of the current contract period of 60 months by 30 months to a total of 90 
months. This includes an increase in inputs for the team leader and 6 other key staff, including 
the 2 new profiles mentioned above in (A). 
The total net value of the change (10 648 239 DKK) constitutes around 38 % of the value of 
the original contract (27 716 625 DKK). 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Price 

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below
� The procurement falls outside the scope of application of the directive 
Explanation:  
The changes covered by the addendum are necessary for the performance of the contract. 
Furthermore, the use of another supplier would not be possible without causing significant 
financial and technical inconvenience. This would also result in significant problems and 
increase in the costs of the Ministry of Foreign Affairs. Thus, the change is covered by section 
181 of the Danish Procurement Act. 
Furthermore, since the need for the change could not have be foreseen by a diligent 
contracting authority (the cause of the need of the change was political turmoil in Burkina 
Faso) and the overall nature of the contract is not altered by the addendum, the change is 
also covered by section 183 of the Danish Procurement Act. 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Blank  

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2012/S 250-414573 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  
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IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Title: Addendum to a contract regarding Consulting Services for Component B Technical Assistance to 
Improvement of Framework Conditions in the Agricultural Sector in Burkina Faso  
A contract/lot is awarded: yes 

V.1) Information on non-award

Blank  

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

01-08-2017 

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 1 

The contract has been awarded to a group of economic operators: no 

V.2.3) Name and address of the contractor

COWI A/S 
39892973 
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
The contractor is an SME: no 

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Total value of the contract/lot: 10 648 239.00 DKK 

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement) 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 72405708 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
The Ministry of Foreign Affairs of Denmark has followed the procedure stated in section 4 of 
the Danish Consolidation Act no 590 of 2.6.2016 on the Complaints Board for Public 
Procurement (available at www.retsinformation.dk), cf. the voluntary ex ante notice No 2017/S 
134-275177. Thus, complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement 
within 30 calender days starting from the day after the contract award notice has been 
published in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(3) of the Danish 
Consolidation Act no 590 of 2.6.2016 on the Complaints Board for Public Procurement 
(available at www.retsinformation.dk). 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority) 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
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Øvrige oplysninger

Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

28-08-2017 

Internet ID 91704978

Sprog DA

Dokument nr. 342076-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2012/S 250-414573

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- København: Transportudstyr og transporthjælpemidler 
2017/S 166-342352 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

Banedanmark 
18632276 
Amerika Plads 15 
Kontaktperson: Mogens Rafn 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 82340000 
E-mail: mor@bane.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.bane.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Jernbanetransport 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rammeaftale om indretning af varerum i biler.  

Sagsnr.: 2017-8177 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-København: Transportudstyr og transporthjælpemidler

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Banedanmark

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler 
34136000 Varevogne 
50117000 Ombygning og istandsættelse af køretøjer 
34100000 Motorkøretøjer 
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil 
39300000 Diverse udstyr

Sammenfatning af opgaven Rammeaftale om indretning af varerum i biler. 
 
 
Banedanmark ønsker at indgå en rammeaftale om indretning af varerum i 
Banedanmarks tjenestebiler. Derhenvises til beskrivelse af aftalens indhold og 
omfang i punkt II.2.4.
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34000000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Banedanmark ønsker at indgå en rammeaftale om indretning af varerum i Banedanmarks 
tjenestebiler. Derhenvises til beskrivelse af aftalens indhold og omfang i punkt II.2.4. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

34136000, 50117000, 34100000, 34300000, 39300000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Levering af køretøjerne med indretninger skal ske i både øst og vest Danmark. For nærmere 
angivelse afleveringssted, henvises til udbudsmaterialet i øvrigt. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Nærværende rammeaftale vedrører levering og montering af indretning til varerum i en stor 
del af Banedanmarks tjenestebiler, herunder varebiler hvor varerummet er udstyret med 
specialindretning. 
Banedanmark udskifter ca. 45-60 biler om året. Langt størstedelen af disse biler er varebiler, 
som skal udstyres med indretning af varerummet. Kontrakten omfatter indretning af 
Banedanmarks tjenestebiler. 
Kontrakten vil indeholde priser på forskellige total indretninger tilpasset forskellige biltyper 
samt priser på de enkelte delelementer/løsninger som oftest benyttes i indretningen. 
Kontrakten udbydes som en rammetale med levering af indretninger både i øst og vest 
Danmark. Leverandøren skal tilsvarende i kontraktperioden tilbyde service og reparation på 
indretningerne på Sjælland og Jylland. Service og reparation er nærmere defineret i 
udbudsmaterialet. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium: 
Løsningsbeskrivelse. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Option på forlængelse 2 x 1 år. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger
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IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 100-199283 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1800003631 
Betegnelse: Rammeaftale om levering og indretning af varerum i Banedanmarks tjenestebiler  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Sortimo A/S 
16821977 
Greve Main 24 
2570 Greve 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Ikke udfyldt  

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
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Øvrige oplysninger

E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, 
lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr.593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig 
med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren 
om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. 
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud 
inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet 
prækvalificeret. 
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 
1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt; 
2. inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, 
at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk 
indkøbssystem er indgået, eller 
3. inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem 
ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91705804

Sprog DA

Dokument nr. 342352-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 100-199283

Heading 01F06

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED
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Danmark- København: Uddannelse og undervisning 
2017/S 169-347296 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Frederiksholms Kanal 25 
Kontaktperson: Specialkonsulent Cammy Wong 
1220 København K 
Danmark 
Telefon: +45 33925364 
E-mail: Udbudsteam@uvm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.stukuvm.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Overskrift Danmark-København: Uddannelse og undervisning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ordregiverens by København

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 80000000 Uddannelse og undervisning

Sammenfatning af opgaven Kontrakt om udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet 
»Mestring af skoledag og hverdagsliv«. 
 
 
»Mestring af skoledag og hverdagsliv« er et satspuljeinitiativ med indsatsperiode 
fra 2017 til 2020. Initiativet understøtter inklusionen af elever med ADHD, 
autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. Sigtet med initiativet 
er at iværksætte en forebyggende indsats. Fokus i initiativet er mestring af 
faglige teknikker og mestring af sociale relationer i en klasse. Satspuljepartierne 
har afsat midler over 4 år til at udvikle, afprøve og implementere et konkret 
mestringsforløb, der skal fremme inklusionen og det sociale fællesskab i 
indskolingen. Opgaven i dette udbud består i at udvikle et klasserettet forløb, 
opkvalificere ressourcepersoner til at implementere forløbet og støtte denne 
implementering. Den udbudte opgave kan således opdeles i 4 delopgaver: 
 
1. Udvikling af mestringsforløbet
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Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Kontrakt om udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet »Mestring af 
skoledag og hverdagsliv«.  

Sagsnr.: 17/05000 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

80000000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

»Mestring af skoledag og hverdagsliv« er et satspuljeinitiativ med indsatsperiode fra 2017 til 
2020. Initiativet understøtter inklusionen af elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser 
eller lignende vanskeligheder. Sigtet med initiativet er at iværksætte en forebyggende indsats. 
Fokus i initiativet er mestring af faglige teknikker og mestring af sociale relationer i en klasse. 
Satspuljepartierne har afsat midler over 4 år til at udvikle, afprøve og implementere et konkret 
mestringsforløb, der skal fremme inklusionen og det sociale fællesskab i indskolingen. 
Opgaven i dette udbud består i at udvikle et klasserettet forløb, opkvalificere 
ressourcepersoner til at implementere forløbet og støtte denne implementering. Den udbudte 
opgave kan således opdeles i 4 delopgaver: 
1. Udvikling af mestringsforløbet 
2. Opkvalificering af ressourcepersoner 
3. Gennemførelse af mestringsforløb, herunder implementeringsstøtte 
4. Spredning ved yderligere opkvalificering. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 200 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

»Mestring af skoledag og hverdagsliv« er et satspuljeinitiativ med en indsatsperiode fra 2017 
til 2020. Initiativet understøtter inklusionen af elever med ADHD, 
autismespektrumforstyrrelser (herefter ASF) eller lignende vanskeligheder. Sigtet med 
initiativet er at iværksætte en forebyggende indsats, da erfaringer viser, at der skal sættes så 
tidligt ind som muligt for at fremme en succesfuld inklusion af elever med vanskeligheder. 
Fokus i initiativet er mestring af både de faglige og sociale relationer i en klasse. Rationalet er, 
at børnene med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder får nemmere ved at mestre deres 
skolegang, hvis de inkluderes tilstrækkeligt i det sociale og faglige fællesskab. Samtidig vil den 
bedre sociale inklusion også påvirke de resterende elever i klassen positivt. 
Målgruppen for indsatsen er klasser i indskolingen, hvilket skyldes det forebyggende sigte i 
initiativet. Derudover er målgruppen mere specifikt klasser med mindst 2 elever, der har 
ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. 
Formålet med indsatsen er, at eleverne med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder 
fastholdes på en givtig måde i den almene undervisning og dermed får nemmere ved at 
gennemføre deres skolegang og hverdag — også på længere sigt. 
Når man vil styrke skolegangen for elever med ASF, ADHD og lignende vanskeligheder, er 
skolen central for at sikre en positiv adfærdsstøtte (def.: forstærke den ønskede adfærd og 
undersøge den uønskede adfærd for at udvikle positive alternativer). Herunder bliver der 
peget på, at det er vigtigt at fremme og udvikle elevernes mestring. Eksempler på konkrete 
elementer i et såkaldt mestringsforløb kan være, at eleverne gennem opgaver og lege i 
grupper undervises i, hvordan man kan opbygge venskaber og løse konflikter. Det kan bl.a. 
gøres ved, at lærere, pædagoger og elever sammen udvikler enkle regler for, hvordan 
eleverne behandler hinanden, herunder hvordan de stiller spørgsmål og svarer hinanden, 
giver ros og feedback osv. Et andet element kan være, at eleverne lærer teknikker til, hvordan 
de bedre kan holde styr på, hvad de skal fokusere på i undervisningen, hukommelsestræning 
o.l. 
Satspuljepartierne har afsat midler over 4 år til at udvikle, afprøve og implementere et konkret 
mestringsforløb, der skal fremme inklusionen og det sociale fællesskab i indskolingen. Som led 
i dette er der afsat midler til opkvalificering af ressourcepersoner til at implementere 

2



tilgangene i mestringsforløbet. 
Opgaven i dette udbud består i at udvikle de klasserettede forløb, opkvalificere 
ressourcepersoner til at implementere forløbet og støtte denne implementering. Den udbudte 
opgave kan således opdeles i 4 delopgaver: 
1. Udvikling af forløb: Valg, udvikling og pilotafprøvning af mestringsforløbet. 
2. Opkvalificering af ressourcepersoner i mestringsforløbets tilgange. 
3. Gennemførelse af forsøg: Implementeringsstøtte til ressourcepersonerne i forbindelse med 
deres implementering af mestringsforløbet. 
4. Spredning: Opkvalificering af yderligere ressourcepersoner. 
Omfangsmæssigt indbefatter forsøgsindsatsen deltagelse af 400 elever med ADHD, ASF eller 
lignende vanskeligheder. Desuden vil opkvalificeringen indbefatte 120 ressourcepersoner. 
Desuden er det fastslået, at forsøgsfasen skal foregå som systematiske forsøg. Derfor 
udbydes der uafhængigt af dette udbud en evalueringsopgave med design af systematisk 
forsøg, inkl. udvælgelse og rekruttering af deltagere til forsøgene og evaluering af 
resultaterne af mestringsforløbet og implementeringen af mestringsforløbet, samt formidling 
af resultaterne af evalueringen. Evalueringsopgaven ligger uafhængigt af opgaven i det 
nærværende udbud, men leverandøren af nærværende opgave og leverandøren af 
evalueringsopgaven vil indgå i en styregruppe sammen for at samarbejde og koordinere 
opgaveløsning. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Kvalitetskriterium: 
Medarbejdere. Vægtning: 30 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 100-198680 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Kontrakt om udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet »Mestring af 
skoledag og hverdagsliv«  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling
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V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

30-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

VIA University College 
Hedeager 2 
8200 Aarhus N 
Danmark 
Telefon: +45 87550000 
E-mail: via@via.dk 
Internetadresse: www.via.dk/ 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 175 650.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), 
gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller 
tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om 
prækvalifikation. 
Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af 
udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til 
klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af 
en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 
Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes 
klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om 
tildelingsbeslutningen. 
1) Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 
192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet 
inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 
2) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage 
regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 
3) Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, 
stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at 
ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). 
4) Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, 
at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået 
en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til 
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Øvrige oplysninger

klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af 
en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-
perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. 
Der kan henvises til lovens § 6, stk. 4. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

31-08-2017 

Internet ID 91837754

Sprog DA

Dokument nr. 347296-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 31-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 100-198680

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Nykøbing F: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 
2017/S 169-347451 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Miljøstyrelsen 
37606030 
Fejøgade 1 
Kontaktperson: Ann Faber Ginness 
4800 Nykøbing F 
Danmark 
Telefon: +45 60870200 
E-mail: anfab@mst.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.mst.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Miljø 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale program for 
overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Nykøbing F: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Miljøstyrelsen

Ordregiverens by Nykøbing F

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

Sammenfatning af opgaven Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale 
program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA). 
 
 
Offentligt udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur- og miljøområdet 
primært inden for det nationale overvågningsprogram (Novana).
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71600000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Offentligt udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur- og miljøområdet primært 
inden for det nationale overvågningsprogram (Novana). 
Der blev i alt udbudt 5 delaftaler: 
10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper 
12: Kortlægning af habitatnaturtyper 
28: Oparbejdning af fytoplankton 
29: Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton 
30: Oparbejdning af mezozooplankton. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 125.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 30: Oparbejdning af mesozooplankton  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71600000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Miljøstyrelsen Fyn, Miljøstyrelsen Nordjylland, Miljøstyrelsen Sjælland, Miljøstyrelsen Storstrøm 
samt miljøstyrelsen Østjylland. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Offentlig udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur og miljøområdet primært inden 
for det nationale overvågningsprogram (Novana). 
Der blev udbudt i alt 5 delaftaler, men der er kun indgået kontrakt i forhold til delaftale 30. 
De øvrige 4 delaftaler er blevet genudbudt pga. procedurefejl. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Faglighed og kvalifikationer. Vægtning: 35 
Kvalitetskriterium: 
Kvalitetssikring. Vægtning: 20 
Kvalitetskriterium: 
Leveringssikkerhed. Vægtning: 10 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

På grund af procedurefejl er der kun indgået kontrakt for delaftale 30. 
Delaftale 10a (Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper), Delaftale 12 (Kortlægning af 
terrestriske habitatnaturtyper), Delaftale 28 (Oparbejdning af fytoplankton) samt Delaftale 29 
(Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton) bliver genudbudt i et nyt separat offentligt EU-
udbud. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
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Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 30 
Betegnelse: Oparbejdning af mezozooplankton  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

28-04-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Fishlab 
19204146 
Terp Skovvej 107B 
8270 Højbjerg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 900 000.00 EUR 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 456 250.00 EUR 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 
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Øvrige oplysninger

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91838230

Sprog DA

Dokument nr. 347451-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Nykøbing M: Persontransport, ikke rutekørsel 
2017/S 161-332822 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Morsø Kommune, Teknik og Miljø 
41333014 
Jernbanevej 7 
Kontaktperson: Chris Christoffersen 
7900 Nykøbing M 
Danmark 
Telefon: +45 99707063 
E-mail: chris.christoffersen@morsoe.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/71613257.aspx 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af specialkørsel med børn.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

60140000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Nykøbing M: Persontransport, ikke rutekørsel

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Morsø Kommune, Teknik og Miljø

Ordregiverens by Nykøbing M

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 60140000 Persontransport, ikke rutekørsel

Sammenfatning af opgaven Udbud af specialkørsel med børn. 
 
 
Udbuddet vedrører befordring af børn med særlige behov og børn, der har stor 
afstand mellem bopæl og skole/institution i Morsø Kommune.
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Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører befordring af børn med særlige behov og børn, der har stor afstand 
mellem bopæl og skole/institution i Morsø Kommune. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 038 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Tilbuddet skal afgives i forhold til det antal børn, der forventes at få bevilling til fastkørsel i 
aftaleperioden. Der er udelukkende tale om et estimat. Der tages forbehold for ændringer i 
antal børn i løbet af skoleåret, både til- og nedgang på grund af børn, der flytter eller af 
anden grund får et ændret behov for særlig befordring. Afregningen vil således ske i forhold til 
det faktiske antal børn, der benytter ordningen. 
Der er vedlagt kørselsliste for skoleåret 2016/2017, der kan anvendes som udgangspunkt af 
tilbudsgiver til at beregne sit tilbud. Den 7. eller 8.8.2017 vil der blive offentliggjort en 
revideret tilbudsliste med tilhørende kørselsliste for skoleåret 2017/2018 — det er denne 
tilbudsliste, som tilbudsgiver skal benytte ved afgivelse af tilbud. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 138-283454 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af specialkørsel med børn  
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En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Morsø Personbefordring 
Overgårdsallé 29 
7900 Nykøbing 
Danmark 
Telefon: +45 60176086 
E-mail: morsoepersonbefordring@hotmail.com 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 038 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
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Øvrige oplysninger

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513564

Sprog DA

Dokument nr. 332822-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 138-283454

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Odense: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 
2017/S 163-336792 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter 

Direktiv 2014/24/EU 
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Socialstyrelsen 
26144698 
Edisonsvej 1 
Kontaktperson: Bo Kragelund 
5000 Odense C 
Danmark 
Telefon: +45 53633686 
E-mail: bk@dntm.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dntm.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral 

I.3) Kommunikation

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder 
regionale eller lokale afdelinger 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Fjerntolkning på tegnsprog.  

Sagsnr.: 2017-1115 

Overskrift Danmark-Odense: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Socialstyrelsen

Ordregiverens by Odense

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

Sammenfatning af opgaven Fjerntolkning på tegnsprog. 
 
 
Fjerntolkning på tegnsprog via internettet.
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II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

98000000 
II.1.3) Kontrakttype

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Fjerntolkning på tegnsprog via internettet. 
II.1.5) Anslået samlet værdi

Ikke udfyldt  

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Værdi: 5 200 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

98000000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Fjerntolkning på tegnsprog via internettet. 
II.2.6) Anslået værdi

Ikke udfyldt  

II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed

Ikke udfyldt  

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 

Ikke udfyldt  

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse

Ikke udfyldt  

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

Ikke udfyldt  

III.2) Kontraktbetingelser

Ikke udfyldt  

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Ikke udfyldt  

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår: 

Ikke udfyldt  

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 
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IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet

Ikke udfyldt  

IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk: 

Ved tilbudsfristens udløb gennemgås alle indkomne tilbud. Indeks beregnes for alle tilbud, jf. 
tildelingskriterierne i udbudsmaterialet. Herefter gennemgås tilbudsbeskrivelserne af 
egenkontrolprocedurer af tolkningernes kvalitet, tolkenes arbejdsmiljø og fakturaprocedure, 
samt beskrivelse af platforme. Efter vurdering, udsendt »agter-skrivelse« herefter. 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 100-199173 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser

Ikke udfyldt  

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

Ikke udfyldt  

IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: Fjerntolkning på tegnsprog  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

23-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Småtegn ApS 
34212902 
Mellemvang 14 
2680 Solrød Strand 
Danmark 
E-mail: cab@smaategn.dk 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK 

Værdi: 5 200 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Ikke udfyldt  

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  
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Øvrige oplysninger

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), 
gælder følgende frister for indgivelse af klage: 
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de 
berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en 
begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og 
udbudslovens § 171, stk. 2. 
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet 
for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
begrundelse for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, 
stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91578984

Sprog DA

Dokument nr. 336792-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00
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Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 100-199173

Heading 01C21

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Finder ikke anvendelse 

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Odense: Foderblandinger til dyr 
2017/S 170-348548 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Syddansk Universitet 
29283958 
Campusvej 55 
Kontaktperson: Marianne Eichertz Hansen 
5230 Odense M 
Danmark 
Telefon: +45 65502956 
E-mail: meih@sdu.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/71289718.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.sdu.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Foder og Strøelse til Dyrestalden.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

15700000 

Overskrift Danmark-Odense: Foderblandinger til dyr

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Syddansk Universitet

Ordregiverens by Odense

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 15700000 Foderblandinger til dyr

Sammenfatning af opgaven Foder og Strøelse til Dyrestalden. 
 
 
The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical 
Laboratory. The university purchase amounted to approximately 600 000 DKK in 
2016.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. The 
university purchase amounted to approximately 600 000 DKK in 2016. 
Relating to the offer, The Tenderer may be asked to submit samples in a reasonable number 
and without charge — as the Contracting Authority may wish. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Feed and breeding fodder  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

15700000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Odense. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
It will be possible to extend the framework agreement for up to 2 x 1 year, so the framework 
agreement ends on 31.8.2021 without further notice. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

The Bedding  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

15700000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
It will be possible to extend the framework agreement for up to 2 x 1 year, so the framework 
agreement ends on 31.8.2021 without further notice. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
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Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 131-267661 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Feed and breeding fodder  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: The Bedding  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  
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Original tekst

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

04-09-2017 

Contract award notice 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/24/EU 

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses

Syddansk Universitet 
29283958 
Campusvej 55 
Contact person: Marianne Eichertz Hansen 
5230 Odense M 
Denmark 
Telephone: +45 65502956 
E-mail: meih@sdu.dk 
Internet address(es) 
Main address: permalink.mercell.com/71289718.aspx 
Address of the buyer profile: www.sdu.dk/ 
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I.2) Joint procurement

Blank  

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law 

I.5) Main activity

Education 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Foder og Strøelse til Dyrestalden.  

II.1.2) Main CPV code: 

15700000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. The 
university purchase amounted to approximately 600 000 DKK in 2016. 
Relating to the offer, The Tenderer may be asked to submit samples in a reasonable number 
and without charge — as the Contracting Authority may wish. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: yes 
II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Feed and breeding fodder  
Lot No: 1 

II.2.2) Additional CPV code(s): 

15700000 

II.2.3) Place of performance

Main site or place of performance: 
Odense. 

II.2.4) Description of the procurement

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Quality criterion: 
Kvalitet. Weighting: 50 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
It will be possible to extend the framework agreement for up to 2 x 1 year, so the framework 
agreement ends on 31.8.2021 without further notice. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

The Bedding  
Lot No: 2 

II.2.2) Additional CPV code(s): 
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15700000 
II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

The tender relates to animal feed and bedding for animals at Biomedical Laboratory. 

II.2.5) Award criteria

Award criteria:  
Quality criterion: 
Kvalitet. Weighting: 50 
Price 

II.2.11) Information about options

Options: yes 

Description of options: 
It will be possible to extend the framework agreement for up to 2 x 1 year, so the framework 
agreement ends on 31.8.2021 without further notice. 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information

Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement 

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 131-267661 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

Lot No: 1 
Title: Feed and breeding fodder  
A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: Other reasons (discontinuation of procedure) 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  

V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  
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Øvrige oplysninger

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section V: Award of contract

Lot No: 2 
Title: The Bedding  
A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: Other reasons (discontinuation of procedure) 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  

V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information: 

Blank  

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Telephone: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Blank  

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Denmark 
Telephone: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internet address: www.kfst.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

04-09-2017 
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Internet ID 91867126

Sprog DA

Dokument nr. 348548-2017

Officiel journal nr. 2017170

Publikationsdato 06-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 04-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 131-267661

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Odense: Forberedelse af byggeplads 
2017/S 163-336833 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

Odense Letbane P/S 
03452000 
Odeons Kvarter 18 
5000 Odense C 
Danmark 
Telefon: +45 63757473 
E-mail: odenseletbanepmo@odense.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.odenseletbane.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Odense Letbane — Anlægsarbejder — Delaftaler for Område 1.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45100000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Område 01 Rismarksvej. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Overskrift Danmark-Odense: Forberedelse af byggeplads

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Odense Letbane P/S

Ordregiverens by Odense

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45100000 Forberedelse af byggeplads

Sammenfatning af opgaven Odense Letbane — Anlægsarbejder — Delaftaler for Område 1. 
 
 
Område 01 Rismarksvej.
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Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 449 629.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Odense. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Strækningen Rismarksvej. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 247-450378 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: CW1 — Område 01 — Rismarksvej  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

21-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7 
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Øvrige oplysninger

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Arkil A/S 
15070544 
Hestehaven 21 G, 1. sal 
5260 Odense S 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 449 629.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Ikke udfyldt  

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

24-08-2017 

Internet ID 91579111

Sprog DA
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Dokument nr. 336833-2017

Officiel journal nr. 2017163

Publikationsdato 26-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 24-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2015/S 247-450378

Heading 01E06

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Odense: Legepladsudstyr 
2017/S 165-339703 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Odense Kommune 
35209115 
Flakhaven 2 
Kontaktperson: Sune Bjørn Nancke 
5000 Odense C 
Danmark 
E-mail: subn@odense.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/63125685.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk/ 

Aarhus Kommune 
Aarhus 
Danmark 
E-mail: hakab@aarhus.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk 

Ikast-Brande Kommune 
Kontaktperson: Anette Kattrup 
Ikast-Brande 
Danmark 
E-mail: angka@ikast-brande.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk 

Sønderborg Kommune 
Kontaktperson: Suheyla Kilic 

Overskrift Danmark-Odense: Legepladsudstyr

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Odense Kommune

Ordregiverens by Odense

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 37535200 Legepladsudstyr

Sammenfatning af opgaven Udbud på Udendørs Lege-, Fitness- og Aktivitetsudstyr. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til de 
medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den 
herved udbudte rammeaftale. Rammeaftalen udbydes som 8 delaftaler, for hvilke 
der indgås parallelle rammeaftaler med 3 leverandører. Den løbende tildeling af 
ordrer under den enkelte delaftale vil ske ved direkte tildeling for delaftalerne 2-
8, og gennem miniudbud for delaftale 1.
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Sønderborg 
Danmark 
E-mail: suki@sonderborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.sonderborgkommune.dk 

Kolding Kommune 
Kontaktperson: Maiken Nielsen 
Kolding 
Danmark 
E-mail: maini@kolding.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk 

Vejle Kommune 
Kontaktperson: Mette Brandt Sørensen 
Vejle 
Danmark 
E-mail: mebsr@vejle.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk 

Silkeborg Kommune 
Kontaktperson: Tim Kristensen 
Silkeborg 
Danmark 
E-mail: tk@silkeborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.silkeborgkommune.dk 

Herning Kommune 
Kontaktperson: Niels Sangill Hermansen 
Herning 
Danmark 
E-mail: niels.hermansen@herning.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.herning.dk 

Odense Kommune ved KomUdbud 
Kontaktperson: Sune Bjørn Nancke 
Odense 
Danmark 
E-mail: subn@odense.sk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.odense.dk 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud på Udendørs Lege-, Fitness- og Aktivitetsudstyr.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

37535200 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører levering af udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til de 
medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte 
rammeaftale. Rammeaftalen udbydes som 8 delaftaler, for hvilke der indgås parallelle 
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rammeaftaler med 3 leverandører. Den løbende tildeling af ordrer under den enkelte delaftale 
vil ske ved direkte tildeling for delaftalerne 2-8, og gennem miniudbud for delaftale 1. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1-Totalentreprise  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftalen omfatter totallevering og som udgangspunkt opsætning, inden for flere 
produktområder. Delområdet omfatter indkøb på tværs af de øvrige kategorier, og vil ske 
gennem miniudbud. Når det samlede indkøb overstiger 250 000 DKK ekskl. moms vil det for 
ordregiver være muligt at lave en tilbudsindhentning, og dermed undtage indkøbet fra aftalen. 
Når beløbsgrænsen er nået vil det dog stadig være muligt at indkøbe på delaftalen. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 2-Traditionelle legeredskaber i træ  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter alle typer af traditionelle legeredskaber, herunder eksempelvis 
gyngestativ, diverse gyngesæder, kolbøttestativ, balancebom, klatrestativ, legehus, 
svævebane m.m. Tilbudsgiver skal her kunne tilbyde et bredt udvalg af produkter inden for 
traditionelle legeredskaber i materialet træ, og som kan bruges af alle aldersgrupper inkl. 
passende faldunderlag. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  
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II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 3-Traditionelle legeredskaber i stål/metal  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter alle typer af traditionelle legeredskaber, herunder eksempelvis 
gyngestativ, diverse gyngesæder, kolbøttestativ, balancebom, klatrestativ, legehus, 
svævebane m.m. Tilbudsgiver skal her kunne tilbyde et bredt udvalg af produkter inden for 
traditionelle legeredskaber i materialerne stål/metal, og som kan bruges af alle aldersgrupper 
inkl. passende faldunderlag. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 4-Skaterudstyr  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet vil omfatte forskellige typer af ramper, herunder eksempelvis fly wedge, flat 
wedge, forskellige typer af flat bank, spine ramp, street spine, m.m. Produkterne kan både 
være i træ, beton eller andet materiale med mulighed for at kunne samles/kombineres på 
forskellige måder og skal kunne benyttes til rullende udstyr, såsom BMX cykler, skateboards, 
inliner rulleskøjter, m.m. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 5-Udendørs fitness- og aktivitetsudstyr  
Delkontraktnr.: 5 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted
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Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter eksempelvis udendørs fitnessudstyr, multibaner, klatrevægge og 
parkourudstyr. Alle produkter kan indkøbes inklusiv passende faldunderlag. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 6-Bålhytter  
Delkontraktnr.: 6 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter diverse typer af bålhytter. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 7-Sejl  
Delkontraktnr.: 7 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter diverse typer af sejl, herunder solsejl og helårssejl. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
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Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 8-Faldunderlag  
Delkontraktnr.: 8 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

37535200 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delområdet omfatter helstøbte gummiflader og gummifliser. Tilbudsgiver skal kunne levere et 
bredt sortiment i mange forskellige størrelser, tykkelser, farver, mønstre og figurer. Sand til 
sandkasser er ikke omfattet af denne delaftale. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Sortiment og Kvalitet. Vægtning: 40 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 232-422499 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Delaftale 1 — Totalentreprise  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling
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V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Delaftale 2 — Traditionelle legeredskaber i træ  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Delaftale 3 — Traditionelle legeredskaber i stål/metal  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Delaftale 4 — Skaterudstyr  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 
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V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5 
Betegnelse: Delaftale 5 — Udendørs fitness- og aktivitetsudstyr  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6 
Betegnelse: Delaftale 6 — Bålhytter  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7 
Betegnelse: Delaftale 7 — Sejl  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
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Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8 
Betegnelse: Delaftale 8 — Faldunderlag  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på 
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet 
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Øvrige oplysninger

en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 
stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen 
ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91669997

Sprog DA

Dokument nr. 339703-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 232-422499

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Odense: Vinduespudsning 
2017/S 162-334617 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Odense Kommune 
35209115 
Flakhaven 2 
Kontaktperson: Sofie Lind Petersen 
5000 Odense C 
Danmark 
Telefon: +45 65512054 
E-mail: solj@odense.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/72773344.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Annullering af udbud af vinduespolering til Odense Kommune 2017.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90911300 

Overskrift Danmark-Odense: Vinduespudsning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Odense Kommune

Ordregiverens by Odense

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90911300 Vinduespudsning

Sammenfatning af opgaven Annullering af udbud af vinduespolering til Odense Kommune 2017. 
 
 
Odense Kommune har besluttet at annullere udbuddet af vinduespolering. Dette 
skyldes, at Odense Kommune kan konstatere, at flere af tilbudsgiverne ikke har 
indregnet prisen for nulstilling af ovenlysvinduerne i den faste pris.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Odense Kommune har besluttet at annullere udbuddet af vinduespolering. Dette skyldes, at 
Odense Kommune kan konstatere, at flere af tilbudsgiverne ikke har indregnet prisen for 
nulstilling af ovenlysvinduerne i den faste pris. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Odense Kommune har besluttet at annullere udbuddet af vinduespolering. Dette skyldes, at 
Odense Kommune kan konstatere, at flere af tilbudsgiverne ikke har indregnet prisen for 
nulstilling af ovenlysvinduerne i den faste pris. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Ikke udfyldt  

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Andre årsager (afbrudt procedure) 
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V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende 
klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

23-08-2017 
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Øvrige oplysninger

Internet ID 91547085

Sprog DA

Dokument nr. 334617-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Regionalt eller lokalt kontor

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Den laveste pris

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Randers: Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg 
2017/S 162-334133 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Randers Kommune 
29189668 
Laksetorvet 
Kontaktperson: René Juncher 
8900 Randers 
Danmark 
E-mail: rdj@randers.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.randers.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

EU-udbud på levering af personsikring og tryghedskald til Randers Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

32344100 

Overskrift Danmark-Randers: Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Randers Kommune

Ordregiverens by Randers

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 32344100 Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg

Sammenfatning af opgaven EU-udbud på levering af personsikring og tryghedskald til Randers Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører indkøb af personsikring og tryghedskald i forbindelse med 
udskiftning og ny etablering til ordregiver. Herunder indkøb samt teknisk 
rådgivning af tryghedsløsninger til Randers Kommune. Udbuddet vedrører både 
personsikringssystem til ordregivers plejecentre samt personlige tryghedsalarmer 
til Randers Kommune.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører indkøb af personsikring og tryghedskald i forbindelse med udskiftning og 
ny etablering til ordregiver. Herunder indkøb samt teknisk rådgivning af tryghedsløsninger til 
Randers Kommune. Udbuddet vedrører både personsikringssystem til ordregivers plejecentre 
samt personlige tryghedsalarmer til Randers Kommune. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører indkøb af personsikring og tryghedskald i forbindelse med udskiftning og 
nyetablering til ordregiver. Herunder indkøb samt teknisk rådgivning af tryghedsløsninger til 
Randers Kommune. Udbuddet vedrører både personsikringssystem til ordregivers plejecentre 
samt personlige tryghedsalarmer til Randers Kommune. 
Randers Kommune ønsker en tryghedsløsning bestående af centralt udstyr samt en række 
decentrale lokationer, som kan fungere som ø-drift såfremt forbindelsen til det centrale udstyr 
afbrydes f.eks. ved fiberovergravning. 
Det centrale udstyr vil blive placeret i It-afdelingen på Eskadronvej, 8930 Randers NØ. Hvor 
Randers Kommunestiller serverressourcer til rådighed vha. et virtuelt servermiljø (VMware). 
Det gælder servere som virtuelt placeres på internt LAN eller i DMZ. Randers Kommune tilbyder 
desuden plads på den eksisterende SQLCluster. Såfremt der er behov for load balancing, 
stiller Randers Kommune KEMP hardware til rådighed. Samtlige ovennævnte ressourcer stilles 
til rådighed uden beregning. 
Randers Kommune ønsker at drifte og implementere løsningen på egen hånd. Det er således 
alene udstyr(hardware/software) som efterspørges, samt i begrænset omfang serviceydelser i 
form af teknisk rådgivning vednedbrud på det centrale udstyr og en beredskabsaftale på det 
centrale udstyr. 
For nærmere beskrivelse henvises til kontraktbilag 2 — kravspecifikation. 
Randers Kommune ønsker at indgå en rammeaftale med 1 leverandør til personsikring og 
tryghedskald. Aftalen løber i 4 år og omhandler nybyggeri eller total udskiftning af 
tryghedskald / personsikring på ordregivers lokaliteter. Randers Kommune forventer at 
etablere en tryghedsløsning på Fremtidens plejehjem i 2017, et forventet træk udover dette 
afhænger af bevillinger fra fagforvaltningen, som endnu ikke er fastlagt. 
Randers Kommunes strategi er at centralisere så meget som muligt af det driftsudstyr som 
bruges til tryghedskald og personsikring, »uden at gå på kompromis med driftsstabilitet, og 
sikkerhed«. 
For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne skal 
opfylde, henvises til tilbudslisten (kontraktbilag 3) og kravspecifikationen (kontraktbilag 2). I 
kravspecifikationen er mindstekraver angivet med MK, og skal opfyldes. I kontraktbilag 2 — 
Kravspecifikation er ligeledes angivet en række evalueringskrav markeret med EK, 
besvarelsen af disse evalueringskrav vil ligge til grund for vurderingen af underkriteriet 
kvalitet og funktionalitet. 
Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede 
aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den 
forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for 
mængder angivet i tilbudslisten. 
Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 4 år. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens 
pkt. 3. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet og funktionalitet. Vægtning: 60 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

2



II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 108-216791 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: EU-udbud på levering af personsikring og tryghedskald til Randers Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

14-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ascom Danmark A/S 
Naverland 3 
2600 Glostrup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Langelinie Allé 17 
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Øvrige oplysninger

2100 København Ø 
Danmark 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Ikke udfyldt  

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

23-08-2017 

Internet ID 91545534

Sprog DA

Dokument nr. 334133-2017

Officiel journal nr. 2017162

Publikationsdato 25-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 23-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 108-216791

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 
2017/S 161-331797 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Ringsted Kommune 
18957981 
Sct. Bendtsgade 1 
4100 Ringsted 
Danmark 
E-mail: ringsted@ringsted.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: ringsted.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

Overskrift Danmark-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Ringsted Kommune

Ordregiverens by Ringsted

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Sammenfatning af opgaven ESCO — Energi og udviklingsprojekt. 
 
 
Ringsted Kommune har gennemført udbud af gennemførelse af 
energibesparende tiltag på en række bygninger i Ringsted Kommune. 
Bygningsporteføljen er på ca. 155 000 m² og omfatter bygninger til 
institutionsmæssigt brug, brug for borgere som f.eks. idrætsfaciliteter, 
børneinstitutioner og skoler samt bygninger, der an- vendes til administration. 
Bygningerne er beliggende på 7 lokationer. Formålet med projektet er at 
reducere kommunens energiforbrug gennem renovering og forbedring af 
bygningernes energianlæg og klimaskærm. Ringsted Kommune udbød derfor et 
ESCO-projekt, der omfatter energianalyse samt, projektering og udførelse af 
energibesparende bygge- og anlægsarbejder mv. med henblik på i samarbejde 
med ESCO-leverandøren at reducere kommunens energiforbrug. ESCO-projektet 
vil omfatte renovering og forbedringer af såvel bygningernes energiforbrugende 
anlæg og klimaskærme. Udbuddet omfattede option på tilkøb af 
leverandørfinansiering, serviceaftaler og lovpligtige eftersyn samt energimærker.
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II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

ESCO — Energi og udviklingsprojekt.  

Sagsnr.: Ringsted ESCO 1 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71000000 

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Ringsted Kommune har gennemført udbud af gennemførelse af energibesparende tiltag på en 
række bygninger i Ringsted Kommune. Bygningsporteføljen er på ca. 155 000 m² og omfatter 
bygninger til institutionsmæssigt brug, brug for borgere som f.eks. idrætsfaciliteter, 
børneinstitutioner og skoler samt bygninger, der an- vendes til administration. Bygningerne er 
beliggende på 7 lokationer. Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug 
gennem renovering og forbedring af bygningernes energianlæg og klimaskærm. Ringsted 
Kommune udbød derfor et ESCO-projekt, der omfatter energianalyse samt, projektering og 
udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder mv. med henblik på i samarbejde 
med ESCO-leverandøren at reducere kommunens energiforbrug. ESCO-projektet vil omfatte 
renovering og forbedringer af såvel bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme. 
Udbuddet omfattede option på tilkøb af leverandørfinansiering, serviceaftaler og lovpligtige 
eftersyn samt energimærker. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Ringsted Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ringsted Kommune har gennemført udbud af gennemførelse af energibesparende tiltag på en 
række bygninger i Ringsted Kommune. Bygningsporteføljen er på ca. 155 000 m² og omfatter 
bygninger til institutionsmæssigt brug, brug for borgere som f.eks. idrætsfaciliteter, 
børneinstitutioner og skoler samt bygninger, der an- vendes til administration. Bygningerne er 
beliggende på 7 lokationer. Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug 
gennem renovering og forbedring af bygningernes energianlæg og klimaskærm. Ringsted 
Kommune udbød derfor et ESCO-projekt, der omfatter energianalyse samt, projektering og 
udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder mv. med henblik på i samarbejde 
med ESCO-leverandøren at reducere kommunens energiforbrug. ESCO-projektet vil omfatte 
renovering og forbedringer af såvel bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme. 
Udbuddet omfattede option på tilkøb af leverandørfinansiering, serviceaftaler og lovpligtige 
eftersyn samt energimærker. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Organisation og CV. Vægtning: 20 % 
Kvalitetskriterium: 
Procesforløb. Vægtning: 20 % 
Kvalitetskriterium: 
Effekt på bygningsmassen. Vægtning: 20 % 
Kvalitetskriterium: 
Kontraktvilkår. Vægtning: 10 % 
Omkostningskriterium: 
Økonomi. Vægtning: 30 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Udbuddet omfattede option på tilkøb af leverandørfinansiering, serviceaftaler og lovpligtige 
eftersyn samt energimærker. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
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Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 186-333484 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

18-04-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Kemp og Lauritzen A/S 
57471719 
Roskildevej 12 
2620 Albertslund 
Danmark 
Telefon: +45 43668888 
E-mail: cbe@kemp-lauritzen.dk 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 EUR 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 EUR 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer
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Øvrige oplysninger

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 72200030 
E-mail: erst@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Oplysninger om klagefrister kan findes gennem følgende URL: erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-
0 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Ikke udfyldt  

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91510377

Sprog DA

Dokument nr. 331797-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 186-333484

Heading 01A03

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Rødovre: Rottebekæmpelse 
2017/S 161-332815 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Rødovre Kommune 
65307316 
Rødovre Parkvej 150 
Kontaktperson: Mark Doubine 
2610 Rødovre 
Danmark 
Telefon: +45 36377000 
E-mail: udbud@rk.dk 
Fax: +45 36377770 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rk.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af den lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune.  

Sagsnr.: 88.00.00-G01-4-17 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Rødovre: Rottebekæmpelse

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Rødovre Kommune

Ordregiverens by Rødovre

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90923000 Rottebekæmpelse

Sammenfatning af opgaven Udbud af den lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune. 
 
 
Udbuddet vedrører levering af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse 
efter anmeldelse i Rødovre Kommune. Bekæmpelsen foretages hele året og 
omfatter alle bygninger og åbne arealer beliggende i Rødovre Kommune.
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90923000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører levering af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse efter anmeldelse i 
Rødovre Kommune. Bekæmpelsen foretages hele året og omfatter alle bygninger og åbne 
arealer beliggende i Rødovre Kommune. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 824 800.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Rødovre Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune efter anmeldelse. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 procent 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Mulighed for forlængelse i 1 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 098-193793 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  
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Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af den lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

08-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Anticimex A/S 
21766488 
Lykkegårdsvej 15 
4000 Roskilde 
Danmark 
Internetadresse: www.anticimex.com/da-DK/ 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 824 800.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage 
efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, 
hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der 
begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, 
stk. 4. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud 
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Øvrige oplysninger

Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 72405708 
E-mail: klfu@naeveneshus.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

22-08-2017 

Internet ID 91513543

Sprog DA

Dokument nr. 332815-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 22-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 098-193793

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Skanderborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 
2017/S 166-341201 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælled 1 
Kontaktperson: Heidi Duus 
8660 Skanderborg 
Danmark 
Telefon: +45 87947135 
E-mail: heidi.duus@skanderborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Offentligretligt organ 

I.5) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Fællesskabets Hus i Ry.  

Sagsnr.: 301955 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

45200000 - IA01 

Overskrift Danmark-Skanderborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver Skanderborg Kommune

Ordregiverens by Skanderborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder 
45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Sammenfatning af opgaven Fællesskabets Hus i Ry. 
 
 
Totalentreprise-konkurrence i forbindelse med opførelse af Fællesskabets Hus i 
Ry.
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II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Totalentreprise-konkurrence i forbindelse med opførelse af Fællesskabets Hus i Ry. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 103 044 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

45000000 - IA01 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Knudsvej 34, 8680 Ry. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Fællesskabets Hus i Ry skal opføres med 72 plejeboliger og centerfunktioner. 
Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal 
Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet cafe, sundhedsklinik, 
administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken, 
depotrum m.v. 
Projektet udbydes som en totalentreprisekonkurrence, hvor det totalentrepriseteam, der har 
det økonomisk mest fordelagtige forslag til projektet får tildelt opgaven. Totalentreprenørens 
rådgiverteam, arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniør, skal yde teknisk rådgivning og bistand 
i forbindelse med projektering og udførelse af opgaven. 
I forbindelse med prækvalifikation skal den bydende totalentreprenør og dennes rådgivere 
(arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør) udfylde ESPD dokumentation, jf. udbudsannoncens 
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger. 
Ordregiver vil i den forbindelse forbeholde sig retten til at kunne gøre brug af udbudslovens 
§159 stk. 5's mulighed for at den bydende totalentreprenør og dennes rådgivere kan 
supplere, præcisere eller fuldstændiggøre udfyldelsen af ESPD, i tilfælde af fejl og mangler i 
udfyldelsen. 
Udbudsmateriale kan downloades på: www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Funktionalitet og arkitektur. Vægtning: 30 % 
Kvalitetskriterium: 
Teknisk kvalitet. Vægtning: 20 % 
Kvalitetskriterium: 
Projektstyring, organisation og samarbejde. Vægtning: 10 % 
Omkostningskriterium: 
Økonomi. Vægtning: 40 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 025-043478 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Fællesskabets Hus i Ry  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 5 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

C.C. Contractor A/S 
12117981 
Theresavej 1 
7400 Herning 
Danmark 
Telefon: +45 97124611 
E-mail: mail@cc-contractor.dk 
Internetadresse: www.cc-contractor.dk/ 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 103 044 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Anmodning om prækvalifikation skal afleveres inden fristen i udbudsannoncens pkt. IV.2.2). 
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende: 
Ansøger og dennes rådgivere skal udfylde ESPD med oplysninger om: 
Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: 
A. Oplysninger om den økonomiske aktør: 
Virksomhedens navn, adresse, land, hjemmesideadresse, e-mail, telefon, navn på 
kontaktperson og momsregistreringsnummer (CVR-nummer eller tilsvarende f.eks. VAT-
nummer). 
B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter: Skal ikke udfyldes. 
C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet: Skal udfyldes. 
D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig 
på: Skal ikke udfyldes. 
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Øvrige oplysninger

Del III: Udelukkelsesgrunde. 
Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde: 
A: Grunde vedr. straffedomme: Skal udfyldes. 
B: Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Skal 
udfyldes. 
C: Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med 
udøvelse af erhvervet: Skal udfyldes. 
Ansøger og dennes rådgivere skal endvidere udfylde ESPD med oplysninger iht. 
udbudsannoncens pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3), herunder evt. vedhæftede referenceark. 
Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes i udbudsmaterialets dokument 1.1. 
Udbudsbetingelser, som kan downloades på projektweb: 
www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193. 
Spørgsmål til prækvalifikationsfasen skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 28.2.2017- 
kl. 10:00: 
www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193. 
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på projektweb: 
www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193. 
Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: 
www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193 
Prækvalifikationsresultatet vil blive offentliggjort på projektweb: 
www.rib-software.dk/udbudsportal/ 
Sagsnummer: TN593193. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende 
klagefrister: 
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren 
begrænset udbud, skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, 
hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for 
beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1. 
I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 
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Myndighedstype Offentligretligt organ

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst
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Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Sorø: Arkitektrådgivning 
2017/S 165-340269 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

University College Sjælland 
30874323 
Slagelsevej 7 
Kontaktperson: Christian Lindemer 
4180 Sorø 
Danmark 
E-mail: kontakt@tohv.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: ucsj.dk/ 
Internetadresse for køberprofilen: ucsj.dk/facility-service/for-leverandoerer/aktuelle-udbud/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Anden type: Professionshøjskole 

I.5) Hovedaktivitet

Overskrift Danmark-Sorø: Arkitektrådgivning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver University College Sjælland

Ordregiverens by Sorø

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 71210000 Arkitektrådgivning 
71220000 Arkitektprojektering 
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger 
71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse 
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag 
71243000 Udkast til planer (systemer og integration) 
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning 
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer 
71246000 Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder 
71247000 Byggeledelse 
71248000 Projektledelse og -dokumentation

Sammenfatning af opgaven Begrænset EU-udbud af arkitektydelser til UC Sjælland. 
 
 
University College Sjælland udfører løbende mindre ombygninger og renoveringer 
af sin bygningsmasse, hvorfor UCSJ har behov for en rammeaftale med en 
rådgiver, der kan bistå med byggerådgivning i forbindelse med gennemførsel af 
disse projekter.
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Uddannelse 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Begrænset EU-udbud af arkitektydelser til UC Sjælland.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

71210000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

University College Sjælland udfører løbende mindre ombygninger og renoveringer af sin 
bygningsmasse, hvorfor UCSJ har behov for en rammeaftale med en rådgiver, der kan bistå 
med byggerådgivning i forbindelse med gennemførsel af disse projekter. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

71220000, 71221000, 71223000, 71240000, 71242000, 71243000, 71244000, 71245000, 712
46000, 71247000, 71248000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
På UCSJ's nuværende og kommende lokationer i Region Sjælland. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

University College Sjælland har ansvaret for egne bygninger og gennemfører blandt andet 
løbende ombygning og vedligehold af bygninger. UCSJ ønsker at samarbejde med en rådgiver, 
der kan bistå med rådgivning og styring i forbindelse med ombygninger og vedligehold. 
UCSJ udbyder derfor en rammeaftale til en (1) rådgiver der kan bistå med rådgivning indenfor: 
— Generel rådgivning i forbindelse med projekter omhandlende mindre ombygninger, 
renoverings og — nedrivningsopgaver; 
— Projektdeltagelse (præbyggeprogrammer, proces/workshops osv.); 
— Rådgivning i forbindelse med voldgiftssager, forsikring/brand m.v.; 
— Bistand i forbindelse med bygningssyn og gennemgang af årlig vedligeholdsstatus på hver 
lokation (udvendigt); 
— Ydelser i forbindelse med projekter i organisationen, herunder ad-hoc kvalificering af 
pågående øvrige rådgivningsopgaver, herunder byggerådgivningsopgaver, f.eks. i 
byggeprogramfasen; 
— Udbud af opgaver til total/hoved/fag-entrepriser; 
— Gennemførelse og ledelse af proces og/eller workshops i tilknytning til projekter; 
— Gennemførelse af forprojekter/præbyggeprogrammer til større projekter (hvortil der kan 
tilknyttes andre rådgivere); 
— Udfærdige myndighedsbesvarelser; 
— Gennemføre tildelinger (direkte tildelinger/miniudbud) på UCSJ's rammeaftaler på 
håndværkere; 
— Ydelser i forbindelse med fugtsager, akustik og indretning; 
— Ydelser i forbindelse med digital bygnings- og tegningsmateriale; 
— Ydelser i forbindelse med akutte forsikrings og -brandsager; 
— Styring af større projekter med specialviden for projektgennemførelse; 
— Udarbejdelse af projektmaterialer i forhold til studiemiljø, design, restaurering, undervisning 
og forskning, samt projekter vedrørende optimering af udnyttelse af bygningsmassen; 
— Opgaver i forbindelse med salg af bygninger; 
— Opfølgning på byggesager 1 — 5 års gennemgang. 
Bygningssyn og 10-års vedligeholdelsesplaner. 
— Løbende rådgivning vedrørende udfærdigelse af bygningssyn og 10-årige 
vedligeholdsplaner på lokationerne og rådgivning i forbindelse med gennemførslen af 
vedligeholdsarbejderne. 
Arkitekten står for udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdelsesplaner. Dette indebærer 
arkitektoniske vedligeholdelsessyn og gennemførelse af syn på alle nævnte ejendomme samt 
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oprettelse og udarbejdelse af rapporter. Dette gennemføres i henhold til en hver tid 
gældende regler for offentlige byggeri. Gennemførelse af syn samt opdatering af rapporter 
udføres efter nærmere aftale. 
Opgaven omkring vedligeholdelsesplaner vedrører UCSJ's til en hver tid aktuelle lokationer, 
hvorfor omfanget kan variere. Det kan ligeledes eksempelvis med baggrund i UCSJ konkrete 
vurdering besluttes, at det helt eller delvist ikke er relevant med vedligeholdelsessyn på en 
given lokation. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Dedikeret rådgivers kompetencer. Vægtning: 60 
Kvalitetskriterium: 
Organisation. Vægtning: 40 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Rammeaftalen kan forlænges op til 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin 
virksomhed, nøgletal i form af ansøgers egenkapital for de seneste tre afsluttede 
regnskabsår, hvis tallene foreligger. 
Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. 
Mindstekravet udfyldes i ESPD'et: Del IV, punkt B, »øvrige økonomiske og finansielle krav«. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 247-451495 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Begrænset EU-udbud af arkitektydelser til UC Sjælland  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

15-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 
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Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 0 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Rønnow Arkitekter A/S 
18 73 82 95 
Ny Kongensgade 9 B, 2. 
1472 København K 
Danmark 
Telefon: +45 41740074 
E-mail: mpb@ra.dk 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja 

:  
Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører varetager opgaver vedr. konstruktioner, VVS og El. 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Finder ikke anvendelse 
Finder ikke anvendelse 
Danmark 

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 
21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) 
med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende 
klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: 
(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet 
for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte 
ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, 
stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 
(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til 
Klagenævnet for Udbud inden: 
(2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
begrundelse for beslutningen. 
(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, 

4

mailto:mpb@ra.dk
mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud


Øvrige oplysninger

eller udbudslovens § 171, stk. 4. 
(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

28-08-2017 

Internet ID 91671734

Sprog DA

Dokument nr. 340269-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2016/S 247-451495

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Andre

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Sorø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 
2017/S 169-346880 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Sjælland 
29190658 
Alléen 15 
Kontaktperson: Tine Rindholm 
4180 Sorø 
Danmark 
Telefon: +45 51800182 
E-mail: tinri@regionsjaelland.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

EU-udbud af virtuel procedurepakke til gastric sleeve operationer.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33000000 

II.1.3) Kontrakttype

Overskrift Danmark-Sorø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Sjælland

Ordregiverens by Sorø

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

Sammenfatning af opgaven EU-udbud af virtuel procedurepakke til gastric sleeve operationer. 
 
 
EU-udbud af virtuel procedurepakke til gastric sleeve operationer.
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

EU-udbud af virtuel procedurepakke til gastric sleeve operationer. 
Pakker skal kunne leveres som virtuelle pakker — dvs. ikke som en samlet pakke, men hver 
enkelt komponent pakket for sig. Det vil sige, at eksempelvis Verres kanylen skal leveres i en 
kasse for sig, 15 mm trocar skal leveres i en kasse for sig mv. Der må gerne leveres flere af 
samme komponent i samme kasse. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33000000 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Sjællands Universitetshospital Køge. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

EU-udbud af virtuelle procedurepakker til Gastric sleeve operationer. 
Pakker skal kunne leveres som virtuelle pakker — dvs. ikke som en samlet pakke, men hver 
enkelt komponent pakket for sig. Det vil sige, at eksempelvis Verres kanylen skal leveres i en 
kasse for sig, 15 mm trocar skal leveres i en kasse for sig mv. Der må gerne leveres flere af 
samme komponent i samme kasse. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Mulighed for forlængelse 2 gange — hver gang med op til 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 069-130041 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  
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IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Betegnelse: EU-udbud af virtuel procedurepakke til gastric sleeve operationer  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-09-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Johnson & Johnson MD, division af Janssen-Cilag A/S 
19248615 
Bregnerødvej 133 
3460 Birkerød 
Danmark 
Telefon: +45 45948200 
E-mail: BidsTendersDK@its.jnj.com 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Denne udbudsforretning gennemføres digitalt. For at modtage yderligere information om dette 
udbud, samt afgive tilbud, skal du registrere din interesse på følgende side: 
eu.eu-supply.com/login.asp?B=RS 
Al henvendelse skal således ske igennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover 
hvad der evt. måtte fremgå af udbudsmaterialet. 
Det anbefales, at anskaffe en digital signatur, da dette vil lette tilbudsgivning og endelig 
kontraktindgåelse. Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en frivillig eller 
obligatorisk udelukkelsesgrund jf. ESPD. 
Tilbudsgivere der befinder sig i en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund, i henhold til 
Udbudslovens § 135-138, vil blive udelukket fra deltagelse, og kan ikke komme i betragtning 
til den udbudte rammeaftale. 
Den vindende Tilbudsgiver skal på opfordring fra Ordregiver dokumentere, at virksomheden 
ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 
(vedrørende straffedomme) og stk. 3 (betaling af skatter og afgifter), og at visse personer, 
der er tilknyttet tilbudsgiver, ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, 
stk. 1, jf. § 135, stk. 2 
Danske tilbudsgivere skal fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Der gøres 
opmærksom på at denne serviceattest også omfatter udenlandske personer i virksomhedens 
direktion og bestyrelse. 
Udenlandske tilbudsgivere skal i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde fremlægge 
uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig 
eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af 
udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1, samt at der ikke er personer i tilbudsgivers direktion, 
bestyrelse, eller tilsynsråd, der er omfattet af af samme udelukkelsesgrunde. Endvidere skal 
tilbudsgiver fremlægge et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende 
land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 
nævnte tilfælde. 
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Øvrige oplysninger

Såfremt de ovennævnte dokumenter eller certifikater ikke udstedes, eller ikke dækker de i § 
135, stk. 1-3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes 
edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der 
er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en 
kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. 
Endvidere skal den vindende Tilbudsgiver, på opfordring fra Ordregiver dokumentere, at 
virksomheden ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 
1., nr. 2 og 7. 
Danske tilbudsgivere skal fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, jf. afsnit 
6.1 ovenfor, mens udenlandske tilbudsgivere skal fremlægge et certifikat udstedt af den 
kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af 
udelukkelsesgrundene i de i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, nævnte tilfælde. 
Såfremt de ovennævnte dokumenter eller certifikater ikke udstedes, eller ikke dækker de i § 
137, stk. 1, nr. 2 eller 7, nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes 
edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der 
er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en 
kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. 
Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres 
senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbuds sekretariat 
Nævnerens Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på 
hyperlink »www.retsinformation.dk/« \t »_blank« www.retsinformation.dk), gælder der følgende 
frister for indgivelse af klage: 
Klage over udbuddet skal være indgået til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter en 
ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har 
underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 
Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet under punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på hyperlink »www.erhvervsstyrelsen.dk/« 
\t »_blank« www.erhvervsstyrelsen.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 

Internet ID 91836487

Sprog DA

Dokument nr. 346880-2017

Officiel journal nr. 2017169
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Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 069-130041

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Sorø: Programpakker og informationssystemer 
2017/S 166-341592 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Sjælland 
29190658 
Alléen 15 
Kontaktperson: Carsten Rimborg 
4180 Sorø 
Danmark 
Telefon: +45 93567950 
E-mail: carri@regionsjaelland.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk 
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af Uniformsbutikløsning til RSJ (SW og HW).  

Sagsnr.: Uniformsbutik 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

48000000 

Overskrift Danmark-Sorø: Programpakker og informationssystemer

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Sjælland

Ordregiverens by Sorø

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 48000000 Programpakker og informationssystemer

Sammenfatning af opgaven Udbud af Uniformsbutikløsning til RSJ (SW og HW). 
 
 
Indkøb af Software (SW) og tilhørende Hardware (HW) (Betjeningsenheder 
m.v.) til styring af rene uniformsdele til regions ansatte.
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II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Indkøb af Software (SW) og tilhørende Hardware (HW) (Betjeningsenheder m.v.) til styring af 
rene uniformsdele til regions ansatte. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 962 930.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

48000000 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Indkøb af Software (SW) og tilhørende Hardware (HW) (Betjeningsenheder m.v.) til styring af 
rene uniformsdele til regions ansatte. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet, brugerfunktionaliet og service. Vægtning: 35 
Kvalitetskriterium: 
IT løsning og -funktionalitet. Vægtning: 15 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 085-165198 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
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Betegnelse: Udbud af Uniformsbutikløsning til RSJ (SW og HW)  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

24-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Berendsen Textil Service A/S 
27339506 
Tobaksvejen 22 
2860 Søborg 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 962 930.00 DKK 

Laveste bud: 962 930.00 / Højeste bud: 4 951 612.00 DKK  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Denne udbudsforretning gennemføres digitalt. For at modtage yderligere information om dette 
udbud samt afgive tilbud, skal du registrere din interesse på følgende side: www.eu-
supply.com/rs.asp samt afgive evt. tilbud, stille spørgsmål m.m. 
Al henvendelse skal således ske gennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover 
hvad der evt. måtte fremgå eksplicit af udbudsmaterialet. Det anbefales at anskaffe en digital 
signatur, da dette vil lette tilbudsgivning og endelig kontraktindgåelse. Det er et krav, at 
tilbudsgiver ikke er omfattet af en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund jævnfør ESPD. 
Tilbudsgivere der befinder sig i en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund i henhold til 
Udbudslovens §§135-138 vil blive udelukket fra deltagelse og kan ikke komme i betragtning til 
den udbudte rammeaftale. De(n) tilbudsgiver(e) der står til at vinde, skal fremlægge en 
Serviceattest, udstedt af Erhvervsstyrelsen, som bevis for, at denne/de ikke er omfattet af 
udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §135 stk. 1 og 3 samt § 137 stk 1, nr. 2 og 7. 
Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder inden tilbudsfristen. Vi opfordrer 
tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på 
tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbuds, Sekretariat 
Nævnerens Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291095 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
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Øvrige oplysninger

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være 
prækvalificeret, skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter ordregivers 
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 
eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem 
ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. 
Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41711500 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91703487

Sprog DA

Dokument nr. 341592-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 085-165198

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder
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Danmark- Svendborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2017/S 161-333404 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

2017/S 161-333404 

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 

Tjenesteydelser 

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF 

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Svendborg Kommune 
Økonomi og Udbud, Udbudsafdelingen, Ramsherred 5 
Att: Merete Parsdal 
5700 Svendborg 
Danmark 
Telefon: +45 24887021 
Mailadresse: merete.parsdal@svendborg.dk  

Internetadresse(r):  
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.svendborg.dk 

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / 
ordregiveres vegne: nej 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 

Overskrift Danmark-Svendborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og 
support

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Fremgangsmåde Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ordregiver Svendborg Kommune

Ordregiverens by Svendborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 
72268000 Levering af programmel 
72300000 Datatjenester 
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater

Sammenfatning af opgaven Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
 
Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS 
Services. Leveringsaftalen omfatter levering af IT-system til håndtering og styring 
af blandt andet pladstilbud til og af børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og 
fritidsordning.
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II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller 
tjenesteydelserne

Tjenesteydelser 

Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede 
tjenesteydelser 

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. 
Leveringsaftalen omfatter levering af IT-system til håndtering og styring af blandt andet 
pladstilbud til og af børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsordning. 

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 72268000, 72300000, 72500000 
II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Ikke udfyldt  

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) 
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) 
Direktiv 2004/18/EF 
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 
af en udbudsbekendtgørelse i EU-tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF hhv. direktiv 
2004/17/EF 
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / 
tjenesteydelser af:  
� tekniske årsager 
Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. 
de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer. 

IV.2) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.1) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: 

Ikke udfyldt  

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 069-119099  af 08.04.2014 

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå 
kontrakt med

KMD A/S 
Lautrupparken 40-42 
2750 Ballerup 
Danmark 

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
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Øvrige oplysninger

Ikke udfyldt  

V.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Ikke udfyldt  

VI.2) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
Mailadresse: klfu@erst.dk  
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med 
udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden 
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder 
begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest 
samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor 
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klagen tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens §12, stk. 1. 

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
Mailadresse: kfst@kfst.dk  
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

21.08.2017 

Internet ID 91515381

Sprog DA

Dokument nr. 333404-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2014/S 069-119099

Heading 01315

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser
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Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Uspecificeret

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Svendborg: Rengøring 
2017/S 167-344146 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Svendborg Kommune 
29189730 
Ramsherred 5 
Kontaktperson: Merete Parsdal 
5700 Svendborg 
Danmark 
E-mail: merete.parsdal@svendborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/68572479.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.svendborg.dk/udbud 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Levering af rengøringsydelser til Svendborg Kommune.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

90910000 

Overskrift Danmark-Svendborg: Rengøring

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Svendborg Kommune

Ordregiverens by Svendborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 90910000 Rengøring 
90911100 Rengøring af lokaler 
90911200 Rengøring af bygninger 
90919200 Rengøring af kontorer

Sammenfatning af opgaven Levering af rengøringsydelser til Svendborg Kommune. 
 
 
Levering af rengøringsydelser fordelt på 3 delaftaler til Svendborg Kommune.
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Levering af rengøringsydelser fordelt på 3 delaftaler til Svendborg Kommune. 
Delaftale 1 indeholder 32 enheder — Delaftale 2 indeholder 12 enheder — Delaftale 3 
indeholder 19 enheder. 
Bemærk, det er obligatorisk at deltage i besigtigelse for delaftale 1 den 15. og den 16.5.2017 
samt delaftale 2 den 17.5. 2017. Manglende deltagelse i besigtigelse bevirker, at eventuelt 
efterfølgende tilbud ikke vil være konditionsmæssige. Der er frist for tilmelding til besigtigelsen 
den 11.5.2017. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 996 089.98 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1, Udenfor midtbyen  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90910000, 90911100, 90911200, 90919200 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Svendborg Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Rengøring af enheder/lokationer beliggende udenfor midtbyen som listet i vedhæftede bilag 9, 
tegnings og lokaleoversigt samt udbudsmaterialet i øvrigt. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 55 % 
Omkostningskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 30 % 
Omkostningskriterium: 
Procedure og organisering. Vægtning: 15 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 2, Midtbyen  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90910000, 90911100, 90911200, 90919200 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Svendborg Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Rengøring af enheder/lokationer beliggende i midtbyen som listet i vedhæftede bilag 9, 
tegnings og lokaleoversigt samt udbudsmaterialet i øvrigt. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 55 % 
Omkostningskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 30 % 
Omkostningskriterium: 
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Procedure og organisering. Vægtning: 15 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 3, Offentlige toiletter  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

90910000, 90911100, 90911200 

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Svendborg Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Offentlig toiletter omfatter 19 toiletbygninger, hvoraf 6 er helårsåbne og 13 er sæsonåbne i 
perioderne henholdsvis 1. april ti efter efterårsferien og 1. maj til efter efterårsferien. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Omkostningskriterium: 
Pris. Vægtning: 55 % 
Omkostningskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 30 % 
Omkostningskriterium: 
Procedure og organisering. Vægtning: 15 % 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-169944 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1 
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Betegnelse: Delaftale 1, Udenfor midtbyen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Danren Bogdol A/s 
Lumbyvej 19B 
5000 Odense C 
Danmark 
Telefon: +45 66162201 
Fax: +45 66162501 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 706 714.22 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Delaftale 2, Midtbyen  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 6 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Danren Bogdol A/s 
Lumbyvej 19B 
5000 Odense C 
Danmark 
Telefon: +45 66162201 
Fax: +45 66162501 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 860 567.61 DKK 
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V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Delaftale 3, Offentlige toiletter  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 9 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0 

Antal tilbud modtaget elektronisk: 9 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Klassisk Rengøring ApS 
Korsgade 22 
5700 Svendborg 
Danmark 
Telefon: +45 60621048 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 428 808.15 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af 
udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har 
angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage 
efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende 
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Øvrige oplysninger

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra 
dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt 
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt 
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er 
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

30-08-2017 

Internet ID 91738193

Sprog DA

Dokument nr. 344146-2017

Officiel journal nr. 2017167

Publikationsdato 01-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 30-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 087-169944

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Taastrup: Telekommunikationskabel og -udstyr 
2017/S 169-347635 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/25/EU 

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

DSB 
25050053 
Telegade 2 
Kontaktperson: Rasmus Ploug 
2630 Taastrup 
Danmark 
E-mail: rapl@dsb.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.6) Hovedaktivitet

Jernbanetransport 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Rack for Repeater.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

32520000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Racks for mounting the repeaters in the trains. This lot includes the production of the racks. 
DSB supplies the documentation and technical drawings. 

Overskrift Danmark-Taastrup: Telekommunikationskabel og -udstyr

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud efter forhandling 

Ordregiver DSB

Ordregiverens by Taastrup

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 32520000 Telekommunikationskabel og -udstyr

Sammenfatning af opgaven Rack for Repeater. 
 
 
Racks for mounting the repeaters in the trains. This lot includes the production 
of the racks. DSB supplies the documentation and technical drawings.
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II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 
II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Racks for mounting the repeaters in the trains. This lot includes the production of the racks. 
DSB supplies the documentation and technical drawings. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Ikke udfyldt  

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 127-259467 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk 
bekendtgørelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud
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Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb: 

Ikke udfyldt  

V.2.7) Antal indgåede kontrakter: 

Ikke udfyldt  

V.2.8) Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland

Ikke udfyldt  

V.2.9) Kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.10) Der er afvist tilbud med den begrundelse, at de var unormalt lave

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

DSB has decided to annul the tender for lot 5, as none of the applicants were able to fulfil the 
minimum requirements stated in Tender Notice 2017-089512 and the ‘Guidelines for pre-
qualification’, section 3.5. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Complaints regarding pre-qualification covered by the utilities procurement directive must be 
filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 days calculated from the day 
after the contracting authority has sent the notification to the the Applicants about the result 
of the pre-qualification. Complaints regarding a tender covered by the utilities procurement 
directive must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 45 days after 
the contracting authority published a contract award notice in the Official Journal of the 
European Union (with effect from the day following the publication date). The complainant 
must inform the contracting authority of the appeal in writing, at the latest simultaneously 
with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public Procurement. The 
complainant shall state whether the complaint was lodged during the standstill period. If the 
appeal was not lodged during the standstill period, the appellant must also state whether or 
not he requests the appeal to have a delaying effect. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

01-09-2017 
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Original tekst

Contract award notice – utilities 

Results of the procurement procedure 

Directive 2014/25/EU 

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses

DSB 
25050053 
Telegade 2 
Contact person: Rasmus Ploug 
2630 Taastrup 
Denmark 
E-mail: rapl@dsb.dk 
Internet address(es) 
Main address: www.dsb.dk 

I.2) Joint procurement

Blank  

I.6) Main activity

Railway services 

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: 

Rack for Repeater.  

II.1.2) Main CPV code: 

32520000 

II.1.3) Type of contract

Supplies 

II.1.4) Short description: 

Racks for mounting the repeaters in the trains. This lot includes the production of the racks. 
DSB supplies the documentation and technical drawings. 

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: no 
II.1.7) Total value of the procurement  (excluding VAT) 

Blank  

II.2) Description

II.2.1) Title: 

Blank  

II.2.2) Additional CPV code(s): 

Blank  

II.2.3) Place of performance

Blank  

II.2.4) Description of the procurement

Racks for mounting the repeaters in the trains. This lot includes the production of the racks. 
DSB supplies the documentation and technical drawings. 

II.2.5) Award criteria

Blank  

II.2.11) Information about options

Options: no 

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union 
funds: no 

II.2.14) Additional information
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Blank  

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition 

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement 

IV.1.6) Information about electronic auction

Blank  

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes 

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2017/S 127-259467 

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system

Blank  

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

Blank  

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no 

V.1) Information on non-award

The contract/lot is not awarded: No tenders or requests to participate were received or all 
were rejected 

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 

Blank  

V.2.2) Information about tenders

Blank  

V.2.3) Name and address of the contractor

Blank  

V.2.4) Information on value of the contract/lot  (excluding VAT) 

Blank  

V.2.5) Information about subcontracting

Blank  

V.2.6) Price paid for bargain purchases: 

Blank  

V.2.7) Number of contracts awarded: 

Blank  

V.2.8) Country of origin of the product or service

Blank  

V.2.9) The contract was awarded to a tenderer who submitted a variant

Blank  

V.2.10) Tenders were excluded on the ground that they were abnormally low

Blank  

Section VI: Complementary information
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Øvrige oplysninger

VI.3) Additional information: 

DSB has decided to annul the tender for lot 5, as none of the applicants were able to fulfil the 
minimum requirements stated in Tender Notice 2017-089512 and the ‘Guidelines for pre-
qualification’, section 3.5. 

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Blank  

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
Complaints regarding pre-qualification covered by the utilities procurement directive must be 
filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 days calculated from the day 
after the contracting authority has sent the notification to the the Applicants about the result 
of the pre-qualification. Complaints regarding a tender covered by the utilities procurement 
directive must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 45 days after 
the contracting authority published a contract award notice in the Official Journal of the 
European Union (with effect from the day following the publication date). The complainant 
must inform the contracting authority of the appeal in writing, at the latest simultaneously 
with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public Procurement. The 
complainant shall state whether the complaint was lodged during the standstill period. If the 
appeal was not lodged during the standstill period, the appellant must also state whether or 
not he requests the appeal to have a delaying effect. 

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Denmark 
Internet address: www.klfu.dk 

VI.5) Date of dispatch of this notice: 

01-09-2017 

Internet ID 91838793

Sprog DA

Dokument nr. 347635-2017

Officiel journal nr. 2017169

Publikationsdato 05-09-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 01-09-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 127-259467

Heading 01F06

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Forsyningsvirksomhed

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK
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Land og originalsprog EN

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Tønder: Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør 
2017/S 165-339696 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Tønder Kommune 
Wegners Plads 2 
Kontaktperson: Kristina Hansen 
6270 Tønder 
Danmark 
Telefon: +45 74929095 
E-mail: krihan@toender.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.toender.dk 

Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2 
Kontaktperson: Mikkel Sloth-Lisbjerg 
6200 Aabenraa 
Danmark 
Telefon: +45 73768938 
E-mail: mbsl@aabenraa.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk 

Haderslev Kommune 
Gåskærgade 26 
Kontaktperson: Heidi Bøg Nielsen 
6100 Haderslev 
Danmark 
Telefon: +45 74340135 
E-mail: heki@haderslev.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk 

Overskrift Danmark-Tønder: Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- 
og kunstnerartikler, tilbehør

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Tønder Kommune

Ordregiverens by Tønder

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 37000000 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og 
kunstnerartikler, tilbehør

Sammenfatning af opgaven Udbud af Hobby- og Beskæftigelsesmaterialer til Sydjysk Udbuds Samarbejde. 
 
 
Levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til alle institutioner hørende 
under Tønder, Aabenraa og Haderslevs indkøbsaftaler.
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I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud af Hobby- og Beskæftigelsesmaterialer til Sydjysk Udbuds Samarbejde.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

37000000 

II.1.3) Kontrakttype

Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til alle institutioner hørende under Tønder, 
Aabenraa og Haderslevs indkøbsaftaler. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Tønder, Aabenraa og Haderslev kommuner. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Hobby- og beskæftigelsesmaterialer til alle institutioner i Tønder, Aabenraa og Haderslev 
kommuner, der er forpligtet til at benytte sig af kommunernes indkøbsaftaler. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet på produkter og leverandørens webshop og fysiske katalog. Vægtning: 40 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  
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IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 088-171526 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

01-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

AV Form A/S 
7400 Herning 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Danmark 
Telefon: +45 33307799 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Ikke udfyldt  

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 
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Øvrige oplysninger

28-08-2017 

Internet ID 91669978

Sprog DA

Dokument nr. 339696-2017

Officiel journal nr. 2017165

Publikationsdato 30-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 28-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 088-171526

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten

4

http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=88147102&t_id=65756&language=DA


Danmark- Varde: Tolkning 
2017/S 161-332753 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Varde Kommune 
29189811 
Bytoften 2 
Kontaktperson: Sys Frostholm 
6800 Varde 
Danmark 
Telefon: +45 79947267 
E-mail: syfr@varde.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: permalink.mercell.com/65173970.aspx 
Internetadresse for køberprofilen: www.vardekommune.dk/ 

I.2) Fælles udbud

Ikke udfyldt  

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

Udbud tolkeservice.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

Overskrift Danmark-Varde: Tolkning

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Udbud med forhandling

Ordregiver Varde Kommune

Ordregiverens by Varde

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 79540000 Tolkning

Sammenfatning af opgaven Udbud tolkeservice. 
 
 
Aftalen omfatter løbende køb af tolkeydelser til Varde Kommune. Ved 
tolkeydelse forstås sprogtolkning i forbindelse med fremmøde og video-
/teletolkning. Skriftlig tolkeopgaver er ikke en del af dette udbud, da mængden 
af disse opgaver er begrænset.
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79540000 

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Aftalen omfatter løbende køb af tolkeydelser til Varde Kommune. Ved tolkeydelse forstås 
sprogtolkning i forbindelse med fremmøde og video-/teletolkning. Skriftlig tolkeopgaver er ikke 
en del af dette udbud, da mængden af disse opgaver er begrænset. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Hovedudførelsessted: 
Varde Kommune. 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Det samlede forbrug af ydelsen omfattet af udbuddet udgør pr. 2016 cirka 2 500 000 DKK 
ekskl. moms pr. år. (anslået). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for udbyder. 
Behovet for tolkning har været stigende de seneste par år i takt med, at der er kommet flere 
flygtninge. Det er svært at forudsige det fremtidige behov, da både mængden ændrer sig og 
ikke mindst kan behovet for sprog ændre sig. 
Varde Kommune forpligter sig ikke til at bestille foret bestemt beløb eller bestemte sprog, idet 
opgavens omfang vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal borgere, som 
benytter ydelsen. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af 
udbudsmaterialets afsnit 3. 
Inden tilbudsfristen vil der via kommunikationsmodulet blive udsendt et forventet 
mødetidspunkt til forhandlingsmødet — direkte til de enkelte prækvalificeret firmaer. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Økonomi. Vægtning: 40 
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 
Omkostningskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: nej 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

2



IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 033-059721 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud Tolkeservice  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

15-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Tolkeservice 
Kongebrogade 39 
6000 Kolding 
Danmark 
Telefon: +45 75520288 
Kontrahenten er en SMV: ja 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Ikke udfyldt  

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på 
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: 
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning 
til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet 
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Øvrige oplysninger

en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra 
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de 
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af 
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en 
kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 
stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren 
skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, 
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen 
ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1). 
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: www.kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

21-08-2017 

Internet ID 91513346

Sprog DA

Dokument nr. 332753-2017

Officiel journal nr. 2017161

Publikationsdato 24-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 21-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 033-059721

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Vejle: Wan-tjenester 
2017/S 166-342081 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Region Syddanmark 
29190909 
Damhaven 12 
Kontaktperson: IT Contract Management 
7100 Vejle 
Danmark 
E-mail: it.contract.management@rsyd.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk 
Internetadresse for køberprofilen: regionsyddanmark.dk/wm500552 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Sundhed 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

WAN udbud.  

Sagsnr.: 17/9656 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

72720000 

Overskrift Danmark-Vejle: Wan-tjenester

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Region Syddanmark

Ordregiverens by Vejle

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 72720000 Wan-tjenester

Sammenfatning af opgaven WAN udbud. 
 
 
Udbud af en samlet WAN infrastruktur med det formål at sammenbinde alle 
kundens lokationer i én fælles WAN infrastruktur med en nærmere specificeret 
kapacitet, sikkerhed og driftsstabilitet leveret som Network as a Service (NaaS).
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II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbud af en samlet WAN infrastruktur med det formål at sammenbinde alle kundens 
lokationer i én fælles WAN infrastruktur med en nærmere specificeret kapacitet, sikkerhed og 
driftsstabilitet leveret som Network as a Service (NaaS). 
Se udbudsmaterialet bilag 3 for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 945 000.00 DKK 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Ikke udfyldt  

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

Ikke udfyldt  

II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbud af en samlet WAN infrastruktur med det formål at sammenbinde alle kundens 
lokationer i én fælles WAN infrastruktur med en nærmere specificeret kapacitet, sikkerhed og 
driftsstabilitet leveret som Network as a Service (NaaS). 
Kundens driftsområder er blandt andet sygehuse, psykiatriske afdelinger og sociale 
institutioner. Langt størstedelen af de data, der skal transmitteres i den udbudte WAN 
infrastruktur er derfor personfølsomme data, hvorfor det for Kunden er afgørende, at 
sikkerheden i den udbudte WAN infrastruktur samt Leverandørens drift heraf er på et 
tidssvarende og professionelt niveau (krav hertil er defineret i udbudsmaterialets bilag 3 
under punkt 3). 
Kunden anvender i væsentligt omfang IP-baserede tale og videokommunikationsløsninger, 
hvorfor det for Kunden er afgørende, at den udbudte WAN infrastruktur har funktionalitet til 
prioritering af f.eks. trafik til og fra realtidsapplikationer. Kundens krav til denne 
prioriteringsfunktionalitet er beskrevet i udbudsmaterialets bilag 3 punkt 4.1.5 til punkt 4.1.6. 
Den udbudte WAN infrastruktur skal af Kunden anvendes som en Alle-til-alle net-
værksinfrastruktur, hvor alle forbundne lokationer og medarbejdere herpå frit kan 
kommunikere henover. På trods af alle-til-alle princippet, ønsker Kunden en logisk opdeling på 
den udbudte WAN infrastruktur således, at Kunden efter eget valg kan segmentere dele af 
trafikken. Kunden er selv ansvarlig for fordeling af trafik og routning mellem de logiske net, 
som Leverandøren stiller til rådighed på den udbudte WAN infrastruktur. Kundens krav til den 
logiske opdeling af den udbudte WAN infrastruktur er beskrevet i udbudsmaterialets bilag 3 
punkt 4.1.4. 
Af hensyn til kapacitet og udviklingsmuligheder ønsker Kunden, at den udbudte WAN 
infrastruktur i hovedreglen kun etableres på fiberbaseret fremføring. I udbudsmaterialets 
bilag 3 punkt 4.2.1 er kravene til dette præciseret yderligere. Kunden efterspørger den 
udbudte WAN infrastruktur som Network as a Service (NaaS). For Kunden indebærer NaaS, at 
Leverandøren bærer det fulde ansvar for: 
— At anskaffe alle nødvendige komponenter til produktion af den udbudte WAN infrastruktur, 
— At forestå installation af alle disse komponenter, 
— At forestå drift af alle disse komponenter, 
— At sikre at de definerede krav til sikkerhed overholdes, 
— At vedligeholde alle komponenter, som indgår i produktionen af den udbudte WAN 
infrastruktur, 
— At fejlsøge på den udbudte WAN infrastruktur, 
— At fejlrette på den udbudte WAN infrastruktur, 
— At supportere den udbudte WAN infrastruktur, 
— At implementere Service requests, 
— At sørge for miljømæssig korrekt bortskaffelse af alle komponenter, som indgår i 
produktionen af den udbudte WAN infrastruktur. 
Både den fysiske og ansvarsmæssige snitflade til Leverandøren er defineret som det 
kundevendte interface på Leverandørens CPE. Kunden vil alene være ansvarlig for 
klimakontrol samt spændingsforsyning inklusiv UPS til Leverandørens CPE udstyr på Kundens 
lokationer. 
Kunden har en eksisterende WAN infrastruktur baseret på NaaS, og det er denne leverance 
der genudbydes i nærværende udbud. 
Se i udbudsmaterialet for nærmere info. 
»Anslået samlet værdi« som er angivet i nærværende udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5 
II.2.6 er blot en estimat og inkluderer alle optioner. 
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II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
ISO/IEC 27011. Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
Anvendelse af standard for risikovurdering. Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
Driftssikkerhed (Ref. A12.4). Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
Driftssikkerhed (Ref. A12.6.2). Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
Årlig IT-revisionsrapport. Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
In-sourcing af underleverandørers opgaver. Vægtning: 8 
Kvalitetskriterium: 
Understøttelse af Multicast. Vægtning: 15 
Kvalitetskriterium: 
MTU størrelse på WAN forbindelsen. Vægtning: 7 
Kvalitetskriterium: 
Garanteret Leveringsfrist. Vægtning: 15 
Kvalitetskriterium: 
Latency i primær område. Vægtning: 15 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Option om forlængelse af kontraktperioden: 
Kunden kan vælge at forlænge Kontrakten 2 gange, hver gang med 24 måneder. Se nærmere i 
Kontrakten angående forlængelse. 
Suppleringskøb af Ydelser: 
Kunden kan i kontraktperioden foretage suppleringskøb af de i Kontrakten omfattede Ydelser. 
Suppleringskøb betragtes som en option i nærværende udbud. 
Det estimerede antal suppleringskøb i Kontraktens løbetid fremgår af udbudsbetingelsernes 
punkt 9.3.2 samt i bilag 8 punkt 5 og 6. 
Optionerne vedrører forventet nyoprettelser af forbindelser i Kontraktens løbetid, samt 
forventet opgradering af forbindelseskapacitet. Kunden er ikke forpligtet til at købe en 
bestemt mængde af det estimerede antal Ydelser i Kontraktperioden. Kunden er heller ikke 
forpligtet til at opgradere en bestemt mængde af forbindelserne i kontraktperioden. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Kunden udbyder én samlet WAN løsning til sammenbinding af alle Kundens lokationer. For at 
sikre lavest mulige tekniske kompleksitet i den samlede løsning vælger Kunden kun, at indgå 
kontrakt med én leverandør. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-169875 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
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Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: WAN udbud  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

29-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

GlobalConnect A/S 
26759722 
Hørskætten 3 
2630 Taastrup 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 63 000 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 945 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres på Kundens hjemmeside. 
Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. svar på spørgsmål og rettelsesblade 
downloades fra regionsyddanmark.dk/wm500552 
Interesserede virksomheder skal selv downloade udbudsdokumenterne og løbende holde sig 
orienteret om dette udbud på Kundens hjemmeside. 
I det tilfælde, hvor Leverandører ikke har fremsendt de af Kunden krævede oplysninger og 
dokumentationer, forbeholder Kunden sig ret til at indhente supplerende oplysninger og 
dokumentation inden for de snævre rammer, hvor dette er muligt i henhold til udbudslovens 
§159, stk. 5. 
Enhver Leverandør skal som en del af sit tilbud fremsende de oplysninger om 
udelukkelsesgrunde, som Kunden anmoder om — se udbudsbetingelserne hele punkt 6. . I 
den forbindelse skal enhver Leverandører udfylde og vedlægge >> Standardformular for det 
fælles euroupæiske udbudsdokument<< (herefter benævnt >>ESPD<<), som er vedlagt i form 
af en xml-fil i udbudsmaterialet. 
Særlige vilkår: 
I nærværende udbud gælder der i øvrigt særlige vilkår for opfyldelse af Kontrakten. 
— Arbejdsklausul (CSR): Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle 
underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder 
særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til Kontrakt (Se 
nærmere i Bilag 13 CSR). 
— Menneskerettigheder: Der stilles i Kontrakten krav om, at Leverandørens Ydelser skal 
leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 
— Databehandleraftale: Den vindende Leverandør vil få adgang til Kundens ukrypterede 
datatrafik indeholdende personhenførebare data. Leverandøren skal derfor underskrive en 
databehandleraftale i medfør af persondataloven. 
Databehandleraftalen (Bilag 11) samt Fællesregional Databehandlerinstruks (Bilag 11.1) skal 
underskrives af den vindende Leverandør i forbindelse med kontraktindgåelsen (Bilag 11 og 
Bilag 11.1 skrives under umiddelbart inden kontraktunderskrivelsen, derfor skal det ikke 
skrives under ved tilbudsafgivelsen). Såfremt Leverandøren anvender underleverandør til 
levering af de udbudte Ydelser, skal Leverandøren sørge for at samtlige underleverandører 
underskriver en særskilt Databehandleraftale (bilag 11 samt bilag 11.1). 
Underleverandørernes underskrevne version af bilag 11 og bilag 11.1 skal afleveres til 
Kunden. 
Såfremt leverandører går i konsortier skal de udfylde Bilag 12 >>Erklæring om fælles 
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Øvrige oplysninger

hæftelse<< og vedlægge det til tilbuddet. 
Tilbud skal afgives pr. e-mail til IT Contract Managements mailadresse: 
it.contract.management@rsyd.dk senest d. 6.6.2017 kl. 12:00. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Nævnenes Hus, Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klagefristerne er fastsat i lov om klagenævnet for Udbud § 7. 
I henhold til Lov om klagenævnet for udbud, gælder følgende frist for indgivelse af klage: 
45 kalender dage efter at ordregiveren (kunden) har offentliggjort en bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren (Kunden) har offentliggjort en 
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren (kunden) har indgået 
en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal 
klageren skriftligt underrette ordregiveren (Kunden) om, at klage indgives til Klagenævnet for 
Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden jf. §3, stk. 1 eller 2, eller i den 
periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er 
indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende 
virkning jf. Lovens § 12, stk. 1. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfts@kfts.dk 
Internetadresse: www.kfst.dk/ 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91704993

Sprog DA

Dokument nr. 342081-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 087-169875

Heading 01C03

Kontrakttype Levering af tjenesteydelser

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

5

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfts@kfts.dk
http://www.kfst.dk/
http://doc.licitio.com/viewDoc.php?uu_id=7&token=6c8489de2b11b75fd48aebe699f95c&p_id=88111874&t_id=65756&language=DA


Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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Danmark- Viborg: Hjælpemidler til ældre 
2017/S 166-341618 

Udbudsresumé

Udbuddets fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Resultat af udbudsproceduren 

Direktiv 2014/24/EU 

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Viborg Kommune 
29189633 
Prinsens Alle 5 
Kontaktperson: Bente Schlie 
8800 Viborg 
Danmark 
E-mail: udbud@viborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud 

Favrskov Kommune 
29189714 
Skovvej 20 
8321 Hinnerup 
Danmark 
E-mail: indkoeb@favrskov.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk 

Haderslev Kommune 
29189757 
Gåskærgade 26 
6100 Haderslev 
Danmark 
E-mail: udbud-indkob@haderslev.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk/erhverv/aktuelle-udbud 

Mariagerfjord Kommune 
29189455 

Overskrift Danmark-Viborg: Hjælpemidler til ældre

Dokumenttype Indgåede aftaler

Fremgangsmåde Offentligt udbud

Ordregiver Viborg Kommune

Ordregiverens by Viborg

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud Ikke oplyst

CPV-produktkode/Brancher 33196100 Hjælpemidler til ældre 
33192100 Senge til medicinsk brug

Sammenfatning af opgaven EU-udbud på levering af innovative plejesenge og forflytningsplatforme til Jysk 
Fællesindkøb. 
 
 
Udbuddet vedrører anskaffelse af innovative plejesenge og forflytningsplatforme 
til Jysk Fællesindkøb.
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Ndr. Kajgade 1 
9500 Hobro 
Danmark 
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk/udbud 

Norddjurs Kommune 
29189986 
Torvet 3 
8500 Grenå 
Danmark 
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk 

Rebild Kommune 
29189463 
Hobrovej 110 
9530 Støvring 
Danmark 
E-mail: indk@rebild.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.rebild.dk/udbud 

Skanderborg Kommune 
29189714 
Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 
Danmark 
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/udbud 

Skive Kommune 
29189579 
Torvegade 10 
7800 Skive 
Danmark 
E-mail: indkob@skivekommune.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.skive.dk/udbud 

Syddjurs Kommune 
29189978 
Lundbergsvej 2 
8400 Ebeltoft 
Danmark 
E-mail: indkob@syddjurs.dk 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk/udbud 

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud 

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed 

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester 

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: 

EU-udbud på levering af innovative plejesenge og forflytningsplatforme til Jysk Fællesindkøb.  

II.1.2) Hoved-CPV-kode: 

33196100 

II.1.3) Kontrakttype
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Varer 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

Udbuddet vedrører anskaffelse af innovative plejesenge og forflytningsplatforme til Jysk 
Fællesindkøb. 
Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: 
Delaftale 1: Delaftale 1a fuldautomatisk plejeseng med udstigning til siden og Delaftale 1b 
halvautomatisk plejeseng med udstigning til siden, 
Delaftale 2: fuldautomatisk plejeseng med udstigning i fodende, 
Delaftale 3: forflytningsplatform med sæde, 
Delaftale 4: forflytningsplatform uden sæde. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja 

II.1.7) Udbuddets samlede værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 243 000.00 EUR 

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 1: Fuldautomatisk plejeseng med udstigning til siden og halvautomatisk plejeseng 
med udstigning til siden  
Delkontraktnr.: 1 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33196100, 33192100 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 1 omfatter 2 delaftaler, som der skal afgives tilbud på: 
Delaftale 1a: Fuldautomatisk plejeseng med udstigning til siden og 
Delaftale 1b: Halvautomatisk plejeseng med udstigning til siden. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver kan forlænge aftale i op til 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 2 fuldautomatisk plejeseng med udstigning i fodende  
Delkontraktnr.: 2 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33196100, 33192100 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 2: Fuldautomatisk plejeseng med udstigning i fodende. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 50 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 
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Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 3 forflytningsplatform med sæde  
Delkontraktnr.: 3 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33196100 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 3: forflytningsplatform med sæde. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse: 

Delaftale 4 forflytningsplatform uden sæde  
Delkontraktnr.: 4 

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r): 

33196100 
II.2.3) Udførelsessted

Ikke udfyldt  

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Delaftale 4: forflytningsplatform uden sæde. 

II.2.5) Tildelingskriterier

Tildelingskriterier:  
Kvalitetskriterium: 
Kvalitet. Vægtning: 60 
Pris 

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja 

Beskrivelse af optioner: 
Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder. 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej 
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke udfyldt  

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
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Offentligt udbud 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Ikke udfyldt  

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja 

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 038-068400 

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Ikke udfyldt  

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 
Delkontraktnr.: 1 
Betegnelse: Delaftale 1: Fuldautomatisk plejeseng med udstigning til siden og halvautomatisk plejeseng 
med udstigning til siden  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt: Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger 
om deltagelse eller de blev alle afvist 

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

Ikke udfyldt  

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Ikke udfyldt  

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Ikke udfyldt  

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Ikke udfyldt  

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 
Delkontraktnr.: 2 
Betegnelse: Delaftale 2 fuldautomatisk plejeseng med udstigning i fodende  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2 

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
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KR Hospitalsudstyr A/S 
87669017 
Mågevej 16 
8370 Hadsten 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 600 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 858 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 
Delkontraktnr.: 3 
Betegnelse: Delaftale 3 forflytningsplatform med sæde  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

ArjoHuntleigh A/S 
26670578 
Vassingerødvej 52 
3540 Lynge 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 972 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 
Delkontraktnr.: 4 
Betegnelse: Delaftale 4 forflytningsplatform uden sæde  
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja 

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling

Ikke udfyldt  

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: 

17-08-2017 

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 1 

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej 

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Etac A/S 
10313082 
Egeskovvej 12 
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8700 Horsens 
Danmark 
Kontrahenten er en SMV: nej 

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi  (eksklusive moms) 

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000.00 DKK 

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 413 000.00 DKK 

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Ikke udfyldt  

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 

Alle medlemmer af Jysk Fællesindkøb deltager i udbuddet på alle 4 delaftaler. 
Følgende kommuner er medlemmer af Jysk Fællesindkøb: 
Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, 
Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8321 Hinnerup, 
Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev, 
Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, 
Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå, 
Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring, 
Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, 
Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive og 
Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft 
Ingen tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver, 
som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, dokumentere 
oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudsloven § 159, stk. 2. 
Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske 
udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. 
Derudover skal tilbudsgiver bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af frivillige 
udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-6. 
Ordregiver vil kræve følgende dokumentation: 
Vedr. udelukkelsesgrunde: 
— gyldig Serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder 
gammel regnet fra tilbudsfristen. 
Vedr.: økonomisk og finansiel formåen: 
— oplysning om tilbudsgivers egenkapital for de sidste 2 afsluttede regnskabsår i form af 
regnskaber for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. 
Vedr. teknisk og faglig formåen: 
— en liste over de referencer, der er angivet i ESPD, med angivelse af opgave, beløb, valuta 
og tidspunkter for leverancer samt oplysning om modtager hos den offentlige myndighed. 
Ordregiver fastsætter en rimelig frist for tilbudsgiveren til at fremsende serviceattesten til 
ordregiver. Tilbudsgiver må dog påregne ekspeditionstid hos Erhvervsstyrelsen hvorfor 
ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at indhente serviceattesten forud for afgivelse af tilbud. 

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Danmark 
Telefon: +45 35291000 
E-mail: klfu@erst.dk 
Fax: +45 33307799 
Internetadresse: www.klfu.dk 

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke udfyldt  

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):  
Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at 
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren 
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for udbud § 7, 
stk. 2, nr. 3. 
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen 
er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen indgives i 
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Øvrige oplysninger

standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af 
klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. 
+ 45. 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: +45 41715000 
E-mail: kfst@kfst.dk 
Fax: +45 41715100 
Internetadresse: kfst.dk 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 

29-08-2017 

Internet ID 91703566

Sprog DA

Dokument nr. 341618-2017

Officiel journal nr. 2017166

Publikationsdato 31-08-2017

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP 29-08-2017 kl. 00:00

Dokumentnumre, der refereres til 2017/S 038-068400

Heading 01B03

Kontrakttype Indkøbsaftale

Udbudsbestemmelse Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande

Myndighedstype Lokale myndigheder

Type bud, der ønskes Finder ikke anvendelse 

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode Ikke oplyst

Udførelsessted Ikke oplyst

Landekode DK

Land og originalsprog DA

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten TED

Scanning af udbudet foretaget af UdbudsVagten
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