
 

 

 

 

 

 

Årshjul for større og principielle udbud 

Nærværende årshjul giver et overblik over tidsmæssige milepæle for ”større og principielle 

udbud”, der her er defineret som de udbud, der har et omfang, der forudsætter EU-udbud. 

 

Tjenesteydelser og vareindkøb, der har en kontraktværdi, der overstiger den såkaldte tær-

skelværdi på 1.558.409 kr. skal i EU-udbud. Tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder 

er 38.960.213 kr.. 

 

Tidsplanen for de enkelte udbud kan være forskellig, afhængig af f.eks. udbudsform og ud-

buddets kompleksitet. Ved offentlige udbud skal udbudsmaterialet være færdiggjort og 

skal offentliggøres allerede samtidig med, at udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Ud-

budsprocessen skal være gennemført og kontrakt underskrevet i så god tid, at entreprenø-

ren kan nå at forberede kontraktstarten. For opgaver, der forudsætter nyt materiel med le-

veringstid samt planlægningstunge opgaver, kan det ofte være hensigtsmæssigt, at kon-

trakten kan underskrives op til et halvt år før opgavestart. 

 

Reno Djurs’ offentlige EU-udbud følger typisk denne tidsplan: 

 

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    Ca. antal dageCa. antal dageCa. antal dageCa. antal dage    

Udarbejdelse af udbudsmaterialet 30-90 

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 0 

Tilbudsudarbejdelse/tilbudsfrist 35-50 

Evaluering 10-20 

Dokumentation fra den ”umiddelbare vinder” 21 

Tildelingsbeslutning og Standstill 12 

Kontrakt 0 

Entreprenørens forberedelsestid inden kontraktstart 30-180 

 

Selve udbudsprocessen fra udbudsbekendtgørelse til kontraktunderskrivelse tager således 

typisk i størrelsesordenen 80 – 100 dage efter, at udbudsmaterialet er udarbejdet. 

 

De enkelte opgaver beskrives i udbudsmaterialet i overensstemmelse med de politiske øn-

sker jf. f.eks. affaldsplanen – og i øvrigt jf. de principper for udbud, der blev fremlagt på be-

styrelsesmøde den 14. december 2016. 

 

Dato: 22. januar 2018 

Til: Bestyrelsen 

Fra: Administrationen 
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Oversigt over nuværende og planlagte kontrakter på grundlag af EU-udbud:  

 

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialerIndsamling af dagrenovation og genanvendelige materialerIndsamling af dagrenovation og genanvendelige materialerIndsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer    

    

Kontraktholder(e) Meldgaard A/S 

Brdr. Fisker I/S 

Skiffard Vognmandsforretning ApS 

Kontraktstart 

 

1. januar 2016 

Kontraktudløb 

 

31. december 2019 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til to år frem til 31. december 2019 (er for-

længet) 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 30. juni 2017 (er udnyttet) 

Ny entrepriseperiode efter forlængelse og 

nyt udbud starter 

1. januar 2020 

Kontraktindgåelse (ny) senest 

 

1. august 2019 (afhængig af ordning/krav) 

Udbudsbekendtgørelse og –materiale klar 

senest 

1. april 2019 

Forberedelse af udbudsmateriale påbegyn-

des senest 

Januar 2019 

Evt. politisk behandling af udbudsmateriale 

 

Marts 2019 

 

Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 22-16), at der for nuvæ-

rende ikke planlægges for indførelse af et nyt dagrenovationssystem. Som konsekvens 

heraf er nuværende kontrakter om indsamling af dagrenovation og genanvendelige materi-

aler forlænget til 31. december 2019. 
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Tømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstanke    

    

Kontraktholder(e) 

 

Djursland Kloak Service ApS 

Kontraktstart 

 

1. januar 2014 

Kontraktudløb 

 

31. december 2017 (uden forlængelse) 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til tre år frem til 31. december 2020 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 1. juli 2017 (er forlænget) 

Ny entrepriseperiode efter forlængelse og 

nyt udbud starter 

1. januar 2021 

Kontraktindgåelse (ny) senest 

 

1. august 2020 (afhængig af ordning/krav) 

Udbudsbekendtgørelse og –materiale klar 

senest 

1. maj 2020 

Forberedelse af udbudsmateriale påbegyn-

des senest 

Januar 2020 

Evt. politisk behandling af udbudsmateriale 

 

Marts 2020 

 

 

Tømning af olieTømning af olieTømning af olieTømning af olie----    og benzinudskillere, og benzinudskillere, og benzinudskillere, og benzinudskillere, fedtudskillere samt samletankefedtudskillere samt samletankefedtudskillere samt samletankefedtudskillere samt samletanke    

    

Kontraktholder(e) 

Olie- og benzinudskillere 

Fedtudskillere 

Samletanke 

 

Norva24 Danmark A/S 

Norva24 Danmark A/S 

Djurslands Kloakservice ApS 

Kontraktstart 

 

1. januar 2018 

Kontraktudløb 

 

31. december 2020 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til to år frem til 31. december 2022 

Frist for option om forlængelse 

 

Der er ikke angivet frist i udbudsmaterialet, 

men senest 30. juni 2020 

 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse 

Sommer 2020 
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Kørsel med affaldKørsel med affaldKørsel med affaldKørsel med affald    

    

Kontraktholder(e) 

 

Rygaard Transport A/S 

Kontraktstart 

 

1. januar 2017 

Kontraktudløb 

 

31. december 2019 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til tre år frem til 31. december 2022 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 30. juni 2019 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse 

December 20181 

 

 

Behandling af haveaffaldBehandling af haveaffaldBehandling af haveaffaldBehandling af haveaffald    

    

Kontraktholder(e) 

 

RGS 90 A/S 

Kontraktstart 

 

1. januar 2016 

Kontraktudløb 

 

31. december 2018 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til tre år frem til 31. december 2021 

(skal aftales og accepteres af begge parter) 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 31. december 2018 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse  

Marts 2018 

 
  

                                                             
1  Tidsfristerne i forhold til evt. forlængelse hænger sammen med muligheden for, at der ikke ønskes 

forlænget, hvilket vil kræve, at der igangsættes forberedelse og gennemførelse af nyt udbud i så 
god tid, at en ny entreprenør kan påbegynde opgaverne 1. januar 2020. 
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Afsætning af farligt affaldAfsætning af farligt affaldAfsætning af farligt affaldAfsætning af farligt affald    

    

Kontraktholder(e) 

 

Stena Recycling A/S 

Kontraktstart 

 

1. april 2017 

Kontraktudløb 

 

31. december 2020 

Mulighed for forlængelse til 

 

Op til tre år frem til 31. december 2023 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 30. juni 2020 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse 

December 2019 

 

 

Prøvetagning og analyserPrøvetagning og analyserPrøvetagning og analyserPrøvetagning og analyser    

    

Kontraktholder(e) 

 

ALcontrol 

Kontraktstart 

 

1. april 2017 

Kontraktudløb 

 

31. december 2019 

Mulighed for forlængelse til 

 

To år frem til 31. december 2021 

Frist for option om forlængelse 

 

Senest 30. september 2019 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse 

Marts 2019 

 

 

Sortering af affald/eSortering af affald/eSortering af affald/eSortering af affald/entreprenørydelsntreprenørydelsntreprenørydelsntreprenørydelserererer    

    

Kontraktholder(e) 

 

Gert Svith A/S 

Kontraktstart 

 

1. oktober 2017 

Kontraktudløb 

 

31. december 2019 

Frist for option om forlængelse 

 

Tre år frem til 31. december 2022 

Evt. politisk behandling af beslutning om 

forlængelse  

Marts 2019 

 


