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1 Vejledning 

 

Samtlige af tilbudslistens poster udfyldes, og samtlige ønskede oplysninger skal gives. 
 
Den bydendes underskrift på tilbudslisten er bindende for samtlige de i tilbudslisten angivne 
priser og oplysninger. 
 
Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser i forhold til faktisk udført 
arbejde. 
 
De årlige mængder i tons samt antallet af udskillere kan variere ubegrænset, uden at de til-
budte enhedspriser ændres. 
 
Der er ikke angivet et fast antal tømninger, da lokale forhold og produktionsforhold kan have 
indflydelse på tømningshyppigheden. Antallet af ekstra tømninger kan således variere ube-
grænset, uden at enhedspriserne derved ændres. 
 
Olie- og benzinudskillerens størrelse beregnes som det geometriske volumen af udskilleren 
under udløbsrøret. Nyere udskillere kan være opbygget teknisk kompliceret og her fremgår 
udskillerens størrelse af den til udskilleren medfølgende tekniske beskrivelse. For tømning af 
olie- og benzinudskillere afregnes en fast enhedspris for tankstørrelser/mængde affald op til 
og med 0,5 m3, idet der gives tillægspris for de efterfølgende m3 opsuget affald. 
 
For beregning af størrelsen af sikkerhedsstillelsen, er beregnet en årlig entreprisesum. Denne 
entreprisesum er opgjort på grundlag af et estimeret årligt antal tømninger/m3 affald.  
 
Alle nævnte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde beskrevet i 
“Særlige betingelser og opgavebeskrivelse” inklusive tillæg og biydelser, som naturligt hen-
hører under de enkelte arbejdsoperationer. 
 
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. 
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2 Oplysninger 

 

Med sit tilbud skal tilbudsgiver afgive oplysninger om nedenstående punkter. 
 
Identifikation af tilbudsgiver 
 
Nedenstående person er med bindende virkning bemyndiget til at træffe beslutninger på 
tilbudsgiverens vegne: 
 

Navn: __________________________ 
 
CVR: __________________________ 
 
Firma: __________________________ 
 
Adresse: __________________________ 
 

2.1 Oplysninger i relation til egnethedskriterier 
 

Erklæring vedrørende offentlig gæld 
 

Mindstekravet: Tilbudsgiver må ikke være udelukket fra at deltage i offentlige udbudsforret-
ninger som følge af gæld til det offentlige. 
 
Fortrykt erklæring fås på www.renodjurs.dk 
 
Erklæringen er vedlagt som bilag nr. _______ 
 

 

Et bevis for virksomhedens optagelse i et virksomheds- eller selskabsregister 
 

Mindstekravet: Tilbudsgiver skal være optaget i et virksomheds- eller selskabsregister (f.eks. 
udskrift fra CVR-registret). 
 
Dokumentation for virksomhedens optagelse i et virksomheds- eller selskabsregister er ved-
lagt som 
 
bilag nr. _______ 
 

Tilsvarende opgaver (referenceliste) 
 

Mindstekravet: Det er et mindstekrav, at virksomheden skal have løst en tilsvarende opgave 
indenfor de seneste 3 år. 
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Oplysninger om tilsvarende leverancer som virksomheden har udført de sidste 3 år er vedlagt 
som bilag nr._______ 
 

 

Omsætning 
 

Mindstekravet: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste tre afsluttede 
regnskabsår for sådanne eller lignende opgaver, som kontrakten vedrører, har haft en om-
sætning på mindst 0,5 mio. DKK ekskl. moms. 
 
Erklæringen er vedlagt som bilag nr. _______ 
  

 

Sikkerhedsstillelse 
 

Tilbudsgiver skal fremlægge erklæring fra pengeinstitut, forsikringsselskab eller lignende, 
der viser, at der kan stilles den fornødne sikkerhed. 
 
I overensstemmelse med “Særlige betingelser og beskrivelse” skal der ydes sikkerhedsstillel-
se på 10 % af den årlige entreprisesum ekskl. moms som en anfordringsgaranti. Den årlige 
entreprisesum opgøres som beskrevet i tilbudslistens afsnit 3 (pristilbud). 
 
Erklæring fra pengeinstitut, forsikringsselskab eller lignende vedr. mulighed for i givet fald at 
stille denne sikkerhed er vedlagt som bilag nr. _______ 
 

 

Tilladelser til godskørsel for fremmed regning 
 
Mindstekravet: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst én tilladelse til godskørsel 
for fremmed regning. 
 
Tilbudsgiver erklærer herved at have _____ stk. gældende tilladelser til godskørsel for frem-
med regning jf. Trafikministeriets bekendtgørelse om godskørsel. 
 
 

2.2 Oplysninger i relation til tildelings- og underkriterierne 
 
 
Nedenstående oplysninger danner sammen med pristilbuddet grundlag for vurdering af til-
buddet jf. i øvrigt tildelingskriterier i ”Særlige betingelser og beskrivelse”. 

 
Driftsikkerhed 
 
Der skal oplyses følgende: 
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1. Beskrivelse af virksomhedens kapacitet, herunder samlede mandskabs- og materielres-
sourcer (herunder oplysninger om anlæg og udstyr til behandlingen af affaldet). 
 

2. Hvordan sikres driften i tilfælde af mandskabets sygdom og andet fravær? 
 
3. Hvordan sikres driften ved uforudsete hændelser f.eks. autostop, trafikuheld, driftssvigt 

på slamsugeren? 
 
Oplysningerne er vedlagt som bilag nr. _______ 
 
 
Kvalitets- og servicestandard 
 
1. Hvilke foranstaltninger træffer entreprenøren til sikring af kvalitet og service overfor 

grundejere, Reno Djurs IS/kommunen? Beskriv kortfattet et eventuelt kvalitetsstyrings-
system? 

 
Oplysningerne er vedlagt som bilag nr. _______ 
 
 
Arbejdsmiljøstandard 
 
Der ønskes redegjort for, hvorledes entreprenøren vil sikre, at arbejdsmiljøforholdene er til-
fredsstillende og i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav. Oplysningerne skal inde-
holde følgende hovedpunkter: 
 
1. Hvorledes er sikkerheden organiseret i relation til arbejdsmiljølovgivningen. 

 
2. Er der de seneste 3 år givet påbud fra Arbejdstilsynet. I bekræftende fald, hvorledes er 

disse håndteret. 
 

3. Er der etableret et arbejdsmiljøstyringssystem. I givet fald beskriv dette kortfattet. 
 

4. Hvorledes er medarbejdere uddannet i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed? 
 
5. Hvorledes sikres en forsvarlig ergonomi ved løft af dæksler, herunder tunge dæksler. 

 
6. Hvordan håndteres eventuelle nedstigninger i udskilleranlæg? 
 
7. Hvorledes undgås, at chaufføren kommer i direkte kontakt med olie/spildevand/slam? 
 
8. I hvilket omfang bærer chaufføren beskyttende arbejdsbeklædning? 

 
9. Eventuelle øvrige oplysninger om foranstaltninger, der sikrer et tilfredsstillende arbejds-

miljø, herunder eksempelvis mandskabsfaciliteter, udstyr til hygiejne, sikkerhed og kom-
fort på biler, herunder i relation til Arbejdstilsynets bestemmelser om skiftende arbejds-
steders indretning og velfærdsforanstaltninger. 
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Arbejdsmiljøredegørelsen er vedlagt som bilag nr. ___ 
 
 
Miljøstandard 
 
Der ønskes redegjort for hvilke foranstaltninger, der træffes for at undgå og/eller begrænse 
miljøpåvirkninger i forbindelse med opgavens udførelse.  
 
Der skal oplyses følgende: 
 
1. Er der etableret et miljøstyringssystem. I givet fald beskriv dette kortfattet. 

 
2. Hvorledes sikres det, at spild fra slanger under transport undgås? 

 
3. Træffes der særlige foranstaltninger til støjdæmpning af lastbilerne udover kravene i 

“Særlige betingelser og opgavebeskrivelse” og gældende myndighedskrav - og i så fald 
hvilke? 
 

4. Træffes der særlige foranstaltninger til begrænsning af forurening fra bilerne samt den 
samlede drift/vedligeholdelse af disse. Beskriv kortfattet et eventuelt miljøstyringssy-
stem? 

 
Miljøredegørelsen er vedlagt som bilag nr. ___ 
 
 
Supplerende oplysninger 
 
Tilbuddet skal vedlægges al anden information inkl. tekniske forudsætninger, der af tilbuds-
giveren anses for relevant i forbindelse med det afgivne tilbud. Der gøres i denne forbindelse 
opmærksom på de kriterier, der vil blive anvendt ved vurderingen af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud jfr. “Særlige betingelser og opgavebeskrivelse”. 
 
Supplerende oplysninger er vedlagt som bilag nr. ________________ 
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3 Pristilbud 

 
Der gives tilbud for de enkelte arbejdsopgaver indeholdt i entreprisen. Således opgives en-
hedspriserne for bundtømning af olie- og benzinudskiller, toptømning af olie- og benzinud-
skiller samt bundtømning af sandfang (ved samtidig tømning af olie- og benzinudskiller 
henholdsvis selvstændig tømning af sandfang).  
 

Tømningspriser 

Post Beskrivelse Ca. antal pr år.
1
 Enhedspris 
kr. ekskl. moms 

I alt 
Kr. ekskl. moms 

1 
BBBBuuuunnnnddddttttøøøømmmmnnnniiiinnnngggg af olie- og 
benzinudskiller 
0 – 0,5 m3   

250 tømninger   

2 
TTTTooooppppttttøøøømmmmnnnniiiinnnngggg af olie- og 
benzinudskiller 
0 – 0,5 m3  

250 tømninger   

3 
Tillæg for opsuget affald 
pr. efterfølgende 1 m3  

400 m3   

4 

Tillægspris for samtidigsamtidigsamtidigsamtidig 
bundtømning af sandfang 
i forbindelse med tømning 
af olie- og benzinudskiller 
pr. m3  

700 m3   

5 
SSSSeeeellllvvvvssssttttæææænnnnddddiiiigggg tømning af 
sandfang op til 1 m3 

50   

6 

Tillægspris pr. efterføl-
gende m3 opsuget sand 
udover 1 m3 ved selvstæn-
dig tømning af sandfang 

200   

ÅÅÅÅrlig entreprisesumrlig entreprisesumrlig entreprisesumrlig entreprisesum    
(anvendes til beregning af sikkerhedsstillelse)(anvendes til beregning af sikkerhedsstillelse)(anvendes til beregning af sikkerhedsstillelse)(anvendes til beregning af sikkerhedsstillelse)    
 

 

 
Vedr. post 3:  
Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende ffffaaaakkkkttttiiiisssskkkk ooooppppssssuuuuggggeeeetttt m3 
affald ved udskillere over 500 liter. Eksempel:  
 
Ved bundtømning af olie- og benzinudskiller på 2 m3 beregnes den samlede pris som 
1x(enhedsprisen for post 1) + 1,5x(enhedsprisen for post3). 
 

                                                 
1
 Mængde, der benyttes ved den prismæssige vurdering. Kan i praksis variere betydeligt og kan variere ube-
grænset uden at enhedspriserne ændres. 
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Ved toptømning af olie- og benzinudskiller på 2 m3 beregnes den samlede pris som 
1x(enhedsprisen for post 2) + opsuget mængde i m3 udover 0,5 m3x(enhedsprisen for post3). 
 
Vedr. post4: 
Denne post vedrører alene tømning af sandfang, der foretages i forbindelse med at olie- og 
benzinudskilleren på adressen tømmes. 
 
Vedr. post 5 og 6 
Disse priser gælder, når entreprenøren tilkaldes for tømning af sandfang alene. 
 
 
Efterfyldning af olie- og benzinudskiller 
 
Hvad skal enhedspriserne ganges med, såfremt det er ejeren af udskilleren, der efterfylder 
udskilleren med rent vand i stedet for entreprenøren (gælder både for obligatorisk og ekstra 
tømning) ______________. 
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4 Underskrift 

Undertegnede tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialets krav og de givne oplysninger 
jf. tilbudslistens afsnit 2, at udføre arbejdet til de i tilbuddet anførte priser. 
 
 
 
 
 
Sted og dato: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Entreprenør: (Stempel og underskrift) ________________________________ 
 


