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1.  INDLEDNING 
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) udbyder hermed indkøb af renovationsbiler til 
indsamling af emballageaffald i Hjørring og Brønderslev kommuner.  
 
Udbuddet, der er opdelt i to del-kontrakter, omfatter desuden option på service af 
renovationsbilerne i 7 år, option på gasdrevne chassiser, og for biler til land-rute, også en 
option på Low-entry. 
 
Beslutning om hvorvidt AVV ønsker at benytte sig af disse optioner vil blive truffet senest ved 
indgåelse af kontrakt om køb af renovationsbilerne. 
 
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af: 
 
9 stk. renovationsbiler 
3-akslet, dieseldrevet chassis på 26 ton - komplet opbygget med 2-kammer renovations-
aggregat med fleksibel skillevæg i bagstykke af komprimator-kassen. 
 
Der skal indkøbes biler til hhv. by- og landruter, og opbygningerne fremgår af 
Tilbudsliste/kravsspecifikationer (hhv. bilag 1A og 1B) 
 
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 
(udbudsloven). 
 

 

2.  ORDREGIVER 
Den ordregivende myndighed er: 
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (herefter benævnt ”Ordregiver”) 
Mandøvej 4 
DK-9800 Hjørring 
 
Ordregivers kontaktperson er: Flemming Nielsen (fn@avv.dk) 
 
Al korrespondance i udbudsprocessen skal foregå skriftligt pr. e-mail. Vedrørende spørgsmål 
til udbuddet henvises der til pkt. 5.2 
 

 

3.  UDBUDSMATERIALET 
Det samlede udbudsmateriale består af: 
 

 Nærværende udbudsbetingelser 
 

Som en del af det samlede udbudsmateriale findes kontrakten, som vil blive indgået mellem 
Ordregiver og den valgte tilbudsgiver. I kontrakten benyttes betegnelsen ”Køber” for 
Ordregiver og den valgte tilbudsgiver som ”Leverandøren”. 
 
Tilbudsgivers tilbud vil indgå som en integreret del af kontraktgrundlaget mellem Ordregiver 
og Tilbudsgiver.  
 
Såfremt Tilbudsgiver vedlægger eventuelle salgs- og leveringsbetingelser, er disse ikke 
gældende, men alene udbudsmaterialets betingelser vil være gældende for den aftale, der 
indgås med den vindende Tilbudsgiver. 
 
 
 



 
Ud over nærværende udbudsbetingelser, omfatter det samlede udbudsmateriale følgende 
dokumenter og bilag: 
 

 Nærværende udbudsbetingelser 

 Bilag 1 A  Tilbudsliste/kravsspecifikation DELTILBUD 1 

 Bilag 1 B Tilbudsliste/kravsspecifikation DELTILBUD 2 

 Bilag 2 Fælles europæisk udbudsdokument - ESPD (se pkt. 6.1) 

 Bilag 3 Konsortie-erklæring (se pkt. 6.2) 

 Bilag 4 Kontrakt 
 

 Eventulle rettelsesblade offentliggjort i tilbudsperioden 

 Evt. spørgsmål og svar (offentliggøres løbende, jf. pkt. 5.2.) 
 

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Såfremt der 
findes at være mangler eller uklarheder, henvises til proceduren beskrevet i pkt. 5.2. 
 
 

4.  UDBUDDETS OMFANG 
Udbuddet omfatter køb af 9 stk. fuldt monterede renovationsbiler med levering ud fra de i 
Tilbudsliste/kravsspecifikation (Bilag 1A og 1B) angivne mindstekrav, beskrivelser og ydelser.  

 
Tilbudsgiver kan vælge at byde på et eller begge deltilbud, men der skal bydes på det 
samlede indhold i hvert enkelt deltilbud. 
 
 

5.  PROCES 

5.1 Vejledende tidsplan 
Udbuddet forventes gennemført efter nedenstående vejledende tidsplan: 
 
Udbudsbekendtgørelse fremsendt til EU   18.08.2017 
 
Tidsfrist for indsendelse spørgsmål til udbuddet  11.09.2017 
 
Tilbudsfrist     18.09.2017, kl. 12.00 
 
Offentliggørelse af vindende tilbud   25.09.2017 
 
Stand-still perioden ophører   05.10.2017 
 
Kontraktunderskrivelse    Uge 41 

 

5.2 Spørgsmål til udbuddet 
Tilbudsgiver opfordres til at afklare eventuelle uklarheder og usikkerheder ved at stille 
spørgsmål til udbuddet. 
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og skal rettes til 
Ordregiver på udbud@avv.dk med emnet: "EU-udbud af renovationsbiler”. 
 
Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden 
udløbet af tilbudsfristen.  
 
Spørgsmål modtaget senere end 18.09.2017 vil ikke blive besvaret. 

mailto:udbud@avv.dk


Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort 

på Ordregivers hjemmeside: http://www.avv.dk/virksomheder/aktuelle-udbud/ 
 
Ordregiver opfordrer tilbudsgivere til at holde sig orienteret på hjemmesiden for nye 
spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade. 
 
Såfremt man ønsker advisering om offentliggørelse af spørgsmål og svar samt eventuelle 
rettelsesblade direkte via e-mail på offentliggørelsestidspunktet, kan ønske om tilmelding til 
mailliste fremsendes til: udbud@avv.dk med emnet: "Mailliste - EU udbud af renovations-
biler”. 
 
Tilbudsgivere er dog, uanset tilmelding til ovennævnte mailliste, til enhver tid selv ansvarlig 
for at holde sig orienteret på nye spørgsmål/svar og eventuelle rettelsesblade, samt at sikre 
sig at man ved tilbudsafgivelse benytter de korrekte dokumenter. 

5.3 Underretning og stand-still 
Alle tilbudsgivere vil i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 41 samtidigt og 
skriftligt pr. e-mail blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling 
af kontrakten, ligesom resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i overens-
stemmelse med udbudsdirektivets artikel 35, stk. 4. 
 
Tilbuddet skal indeholde den mail-adresse, hvor underretningsskrivelsen ønskes sendt til. 
Mail-adressen skal angives i Tilbudsliste/kravsspecifikation (Bilag 1A, og/eller Bilag 1B), 
sammen med tilbudsgivers øvrige kontaktdetaljer. 
 
Aftaleindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af den obligatoriske stand-still periode på 10 
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretning til tilbudsgiverne er afsendt 
pr. e-mail. Beregning af de 10 kalenderdage sker i overensstemmelse med Rådets forordning 
nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter. 

5.4 Indgåelse af kontrakt 
Indgåelse af del-kontrakt vil ske på baggrund af nærværende udbudsbetingelser (med 
tilhørende bilag) efter afsluttet udbud. Kontrakten regulerer aftalens vilkår og er en integreret 
del af det samlede udbudsmateriale. Acceptskrivelse og ordre vil blive fremsendt til vindende 
Tilbudsgiver jf. proceduren angivet i pkt. 5.3. 

5.5 Vurdering af konditionsmæssighed 
Ved modtagelse af tilbud kontrollerer Ordregiver indledningsvist om tilbuddet er 
konditionsmæssigt, og om Tilbudsgiver er egnet, hvilket indebærer, at følgende punkter er 
opfyldt: 

 Tilbuddet er modtaget rettidigt og til korrekt adresse 

 Tilbuddet indeholder dokumentation i form af tekniske tegninger og specifikationer til 
beskrivelse af samtlige mindstekrav overholdes 

 Der ikke er taget forbehold 
 
Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive 
medtaget i evalueringen. 

5.6 Vurdering af tildelingskriterier 
De tilbud der vurderes at være konditionsmæssige, evalueres i overensstemmelse med pkt. 
7. 
 

 

http://www.avv.dk/virksomheder/aktuelle-udbud/


6. UDVÆLGELSESKRITERIER OG DOKUMENTATION 

6.1 Fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD) 
Den nedenfor angivne dokumentation og information bedes vedlagt tilbuddet. Tilbudsgiver 
skal anvende Bilag 2 - Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) hertil, som er en formel 
erklæring om, at Tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de situationer, hvor han vil blive 
udelukket, og at Tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier. 
 
Start med at gemme Bilag 2 på eget drev (download xml-fil fra):  
 

http://www.avv.dk/virksomheder/aktuelle-udbud/ 
 
Derefter åbnes og udfyldes ESPD dokumentet via hjemmesiden:  
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome 
 

 Vælg først sprog og ”Jeg er en økonomisk aktør” i ovennævnte link. 

 Derefter importeres filen (fra eget drev via Gennemse…) med de af Ordregiver 
udfyldte oplysninger, og Tilbudsgiver udfylder dokumentet med nedenstående 
information. 

 Vær opmærksom på, at ESPD dokumentet indeholder flere felter end de der ønskes 
udfyldt, og der kan være forskel på, om der skal svares af- eller bekræftende på 
spørgsmålene (ja/nej). 

 
Følgende punkter SKAL udfyldes af Tilbudsgiver – vejledning til udfyldelse er angivet i 
parentes: 
 
Del ll: Procedure – Oplysninger om den økonomiske aktør 
 
A. Oplysninger om den økonomiske aktør: 
 

 Generelle virksomhedsoplysninger (Navn, adresse mv. udfyldes) 
 

 ”Er den økonomiske aktør en mikro-virksomhed,…” (udfyldes med Ja eller Nej) 
 

 ”Kun i forbindelse med en reserveret kontrakt….” (udfyldes med Nej) 
 

 ”Er den økonomiske aktør optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske 
aktører…” (feltet ”Ikke relevant” skal udfyldes for virksomheder etableret i Danmark og 
underpunktet ”e” skal ikke udfyldes) 
 

 ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre” (udfyldes 
med Ja eller Nej) 
 

 ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter…” (udfyldes) 
 
B. Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter: (Navn mv. udfyldes) 
 
C. Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet: (Udfyldes med Ja/Nej) 
 
Del lll: Udelukkelsesgrunde 
 
A.  Grunde vedrørende straffedomme: 

http://www.avv.dk/virksomheder/aktuelle-udbud/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome


 Grunde vedrørende straffedomme i henhold til nationale gennemførelses-
bestemmelser (Alle punkter besvares) 
 

B. Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: 

 Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (Alle punkter 
besvares) 
 

C. Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med 
udøvelsen af erhvervet: 

 ”Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren” 

 ”Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure” 

 ”Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdte oplysninger…” 
 (Ovenstående tre punkter besvares) 
 
Del lV: Udvælgelseskriterier 
α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier: 

 Opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier (udfyldes) 
 
Del Vl: Afsluttende erklæringer 

 Dato og underskrift (udfyldes) 
 
Efter Tilbudsgivers udfyldelse, printes dokumentet og underskrives. Den elektroniske version 
(xml-fil) gemmes på Tilbudsgivers lokale drev, for senere at fremsende xml-filen til Ordregiver 
sammen med den elektroniske version af det samlede udbudsmateriale (på USB-stik). 
For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD henviser Ordregiver til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens vejledning på: 

 
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD. 

 
Det bemærkes, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i 
forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle 
rettelsesblade, så længe det sker inden for de udbudsretlige rammer. 
Det bemærkes, at det kun er den vindende Tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige 
dokumentation for, at kriterierne i ESPD del III er opfyldt.  
 
Ordregiver gør opmærksom på, at en Serviceattest dateret senest den 1. oktober 2017 er 
tilstrækkelig dokumentation for Del III jf. Udbudslovens §153, og den skal indeholde 
oplysninger fra Kriminalregistret for at være fuldstændig.  
Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen og det kan tage 2-3 uger – læs mere her:  
 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest 

 

6.2 Konsortier og underleverandører 
Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal Tilbudsgiver angive dette i ESPD 
del ll. A. Herudover skal de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver 
udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med nærværende 
udbudsbetingelser. 
Endvidere bedes Tilbudsgiver (konsortium) udfylde og vedlægge Bilag 3 - Konsortieerklæring, 
hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, 
som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt 
bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter 
kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. 
 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest


6.3 Forsikring 
Den valgte Tilbudsgiver er fra kontraktstart forpligtet til at have etableret en 
produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5 millioner, og den valgte 
Tilbudsgiver skal foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt 
for dette. Ordregiver kan når som helst kræve dokumentation herfor. 

 
 

7.  TILDELINGSKRITERIUM 
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, identificeret ud fra det bedste 
forhold mellem: 

 Tilbudspris (anført i Tilbudslistens pkt. 3.1):    45 % 

 Kvalitet (Teknisk opbygning, service, garanti mm.):  55 %.  
 
Der anvendes en prismodel, hvor omregningsbeløbet fastsættes som gennemsnittet af 
tilbudspriserne, divideret med det højeste pointtal på karakterskalaen:  
 

 Omregningsbeløb pr. point = gennemsnitspris / 8  

 Evalueringsbeløb = aktuel pris + (omregningsbeløb x point)  
 
Det betyder, at jo højere point et underkriterium tildeles, jo større negativ indflydelse har det 
på det samlede evalueringsbeløb.  
 
Den Tilbudsgiver, som opnår det laveste evalueringsbeløb, har dermed afgivet det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og er 
vindende tilbudsgiver. 
 
 
Point i delkriteriet ”Kvalitet” tildeles på baggrund af besvarelsen af 
kravspecifikation/tilbudsliste samt beskrivelser, specifikationer, tegninger og øvrige bilag fra 
leverandøren.  
 
Ordregiver vurderer kvaliteten efter følgende vægtede underkriterier:  
 

Underkriterier til delkriteriet kvalitet  Vægtning  

1.  Samlet tilbudspris pr. renovationsbil 45  

2.  Teknisk opbygning og arbejdsmiljø 15  

3. Service, servicetilgængelighed 20  

4. Garantilængde  20  

 

Ad. 1: Ved vurderingen af underkriteriet ”Samlet tilbudspris pr. 

 renovationsbil” lægges vægt på at opnå den lavest mulige pris. 
 
Ad. 2: Ved vurderingen af underkriteriet ”Teknisk opbygning og 

 arbejdsmiljø” lægges vægt på størst mulig kammer-volumen, lavest 
 mulig egenvægt, kortest mulig samlet køretøjslængde, kortest mulig 

 venderadius, bedst mulige indstigningsforhold. 
 
Ad. 3: Ved vurderingen af underkriteriet ”Service, servicetilgængelig-

 hed” lægges vægt på hurtigst mulig reaktionstid, kortest mulig 
 afstand til serviceværksted. 

 
Ad. 4: Ved vurderingen af underkriteriet ”Garantilængde”, lægges der 
 vægt på længst mulig garantiperiode. 



Karakteren gives efter følgende karakterskala: 
 

Point Beskrivelse  

0 Bedst mulige opfyldelse af kriteriet  

1 Glimrende / fortrinlig opfyldelse af kriteriet  

2 Godt / meget tilfredsstilende opfyldelse af kriteriet  

3 Over middel i opfyldelse af kriteriet  

4 Middel / tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  

5 Under middel i opfyldelse af kriteriet  

6 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  

7 Ringe opfyldelse af kriteriet  

8 Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)  

 
 

8.  TILBUDS- OG FORMKRAV 

8.1 Tilbuddet 
Tilbuddet skal på pakke eller kuvert være mærket med emnet:  
 
"Tilbud – EU-udbud af renovationsbiler”, og være Ordregiver i hænde senest  
 

den 18. september 2017 kl. 12.00. 
 
Tilbuddet skal sendes til, eller afleveres personligt, på følgende adresse: 
 
AVV I/S 
Mandøvej 4 
DK-9800 Hjørring 
 
Tilbudsgiver bærer alene ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem på ovennævnte adresse. 
Såfremt tilbuddet afleveres personligt, kan der udstedes en kvittering for modtagelsen. 
 
Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af et skriftligt eksemplar samt et stk. digitalt 
eksemplar (USB-stick). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale 
eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Manglende oplysninger i enten 
det skriftlige eller det digitale eksemplar, anses ikke som ”uoverensstemmende oplysninger”. 
 
Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til, at indhente manglende oplysninger, såfremt 
dette kan ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, jf. dennes § 12. 

8.2 Sprog 
Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 
Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt 
Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til 
dansk. Oversættelsen sker i så fald for Tilbudsgivers regning. 

 
8.3 Ejendomsret 
Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive 
returneret eller udleveret. 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 



8.4 Åbning af indkomne tilbud 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 

8.5 Vedståelsesfrist 
Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. 
Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning om indgåelse af 
kontrakt og ophører således ikke, før endelig kontrakt er underskrevet. 

8.6 Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative bud. 

8.7 Flere tilbud 
Der kan afgives flere tilbud fra samme Tilbudsgivere på samme del-kontrakt, men 
Tilbudsgiver gøres i så fald opmærksom på, at disse tilbud vil konkurrere indbyrdes. 
Endvidere gøres der opmærksom på, at alle tilbud skal opfylde samtlige mindstekrav. 

8.8 Aktindsigt 
Ordregiver skal som udgangspunkt udlevere tilbuddet uden undtagelser ved anmodning om 
aktindsigt. Dog vil Ordregiver indgå dialog med Tilbudsgiver, forud for udlevering af tilbuddet. 
Bemærk, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres ved anmodning 
om aktindsigt. 

8.9 Tilbudsgivers forbehold 
Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. 
 
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet 
afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt 
omfang kan undgås. 
 
Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at 
Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. 
Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har 
Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang 
det skønnes muligt. 
Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort 
fra tilbuddet. 
 
Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til 
udbudsmaterialet, da ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i 
tilbudsvurderingen. 
 
Faglige forbehold, såsom branchestandardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet 
forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af udbudsmaterialets indhold, herunder men 
ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende. 
 

8.10 Annullation 
Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse 
af kontrakt, at annullere udbuddet og herefter evt. gennemføre et nyt udbud, såfremt der 
foreligger en saglig begrundelse for at annullere. 
Som eksempel på en saglig begrundelse, nævnes manglende bevillingsmæssig dækning. En 
evt. annullation vil blive ledsaget af en skrivelse til alle tilbudsgivere, indeholdende årsagen til 
annullationen. 
 


