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1. Orientering om entreprisen 
 
Udbyder og ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyt-
tes betegnel entreprenøren
henholdsvis den virksomhed, der tildeles opgaven. 
 
Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs 
kommuner som interessenter. Der er ca. 37.000 husstande og 14.500 sommerhuse i 
Reno Djurs I/S´ opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores 
hjemmeside www.renodjurs.dk. 
 
Reno Djurs I/S driver bl.a. et deponeringsanlæg i Glatved på adressen på Nymandsvej 
11, 8444, Balle. 
 
Udbuddet omfatter transport og slutdisponering af deponeret mineralsk affald. Der 
er deponeret i størrelsesordenen 10.000 ton, der skal transporteres og slutdisponeres 
af entreprenøren. Selve udgravningen og læsningen på entreprenørens biler, forestås 
af Reno Djurs. 
 
Der er tale om én entreprise, og opgaven tildeles én entreprenør. 
 
Tidsplan: 
Udbuddet forventes gennemført efter følgende tidsplan:  
 

 Januar 2017: Annoncering af udbuddet i EU-Tidende.  

 9. marts 2017: Frist for afgivelse af tilbud.  
 Marts 2017: Indhentning af dokumentation fra vindende tilbudsgiver jf. Til-

budslistens afsnit 1.2.3 og herefter meddelelse om tildelingsbeslutning og 
start på stand still-perioden på 10 dage.  

 Medio april 2017: Forventet kontraktindgåelse og herefter entreprisestart. 
 
Transporten og slutdisponeringen af deponeret mineralsk affald skal være afsluttet 
senest ved kontraktudløb. 
 
Alle forespørgsler vedrørende entreprisen rettes til Reno Djurs I/S. 
 
 
 

http://www.renodjurs.dk/
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2. Særlige betingelser 
 
 
2.1 Aftalegrundlag 
 
2.1.1 Almindelige bestemmelser 
Entreprisen udbydes i henhold til Udbudslovens afsnit II (offentlige indkøb over tær-
skelværdien) som et offentligt udbud. 
 
Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Al dialog skal foregå på dansk. Eventuelle tekniske bilag, brochurer 
og lignende materiale må dog gerne være på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Ordre-
giver er i sin vurdering af tilbud berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog 
end dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. 
 
Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 
 
2.1.2 Entrepriseperiode 
Kontrakten forventes indgået medio april 2017, hvorefter opgaven påbegyndes efter 
nærmere aftale. 
 
Udgravningen og slutdisponeringen af deponeret mineralsk affald skal være afsluttet 
senest ved kontraktudløb. 
 
Da der på anlægget i Glatved indtil videre fortsat modtages mineralsk affald (forven-
teligt højst 500 ton i 2017), kan der blive tale om, at der skal udgraves, transporteres 
og slutdisponeres mængder under nærværende entreprise frem til udløbet af kon-
trakten.  
 
Kontrakten udløber uden yderligere opsigelse den 31. december 2017. 
 
2.1.3 Udbudsmaterialet 
Entreprisen udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge: 
 

1. Gældende love og bekendtgørelser. 
2. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på www.renodjurs.dk  
3. www.renodjurs.dk 
4. Udbudsbrevet. 
5. Tilbudslisten inkl. eESPD-dokument. 
6.  
7. Udkast til kontrakt 

 
Det under punkterne 2 til 7 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på 
www.renodjurs.dk. 
 
Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 
2-7 er dem i hænde. 
 
De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i ud-
budsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller 
bilag påhviler således alene den bydende. 
 

http://www.renodjurs.dk/
http://www.renodjurs.dk/
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Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden 
tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. De bydende 
opfordres til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbuddet senest 10 ar-
bejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på reno-
djurs@renodjurs.dk. 
 
Spørgsmålene og de tilhørende svar vil blive anonymiseret og præsenteret i do-
kument(er), der vil blive offentliggjort på www.renodjurs.dk senest 6 dage før tilbuds-
fristen. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udar-
bejdet rettelsesblade og disse rettelsesblade vil ligeledes blive offentliggjort på 
www.renodjurs.dk.  
 
Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der 
er kommet supplerende materiale. 
 
2.1.4 Tilbud 
Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste.  
 
Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og en elektronisk kopi af tilbuddet på et 
USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og 
den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette 
afskærer dog ikke Ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter m.v., der 
måtte mangle i den originale papirudgave, men forefindes i den elektroniske kopi af 
tilbuddet.  
 
Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med 
trafikale forhold og forholdene på anlægget i Glatved, herunder orienteret sig om 
adgangsforhold, kørsels- og transportveje, brohøjder o. lign. 
 
Ekstra krav på grund af manglende kendskab til disse forhold vil ikke blive honoreret. 
 
Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser. Alle tilbudslistens 
poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder alle nød-
vendige biydelser i henhold til opgavebeskrivelsen i afsnit 3.  
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmate-
riale. 
 
Entreprisen 
Der indgås kun kontrakt med én entreprenør om opgaven. Dette er valgt på baggrund 
af en samlet afvejning af muligheden for økonomiske stordriftsfordele, økonomi ved 
administration, og at opgaven har et passende volumen for at sikre fornøden interes-
se og konkurrence. 
 
Egen-erklæring 
Det er et lovkrav, at tilbudsgivers oplysninger i relation til udelukkelses- og eg-
nethedskriterier skal angives i det såkaldte eESPD-dokument, der er en egen-
erklæring. eESPD-dokumentet for dette udbud er en del af udbudsmaterialet og fin-
des sammen med dette som bilag. 
 
Fremgangsmåde for udfyldelse af eESPD: 
 

http://www.renodjurs.dk/
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1. Gem det i udbudsmaterielet vedhæftede XML-
 

 
2. Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/welcome 
 
3. Vælg sprog 

 
4.  

 
5.  

 
6. 

 
 
7. Vælg land 

 
8.  

 
9. 

kumentet og vælge udskrift) 
 
10. Det udfyldte og udskrevne ESPD underskrives og vedlægges tilbuddet. 

 
Der skal ikke medsendes anden dokumentation med tilbuddet, men den tilbudsgiver 
der umiddelbart anses for at have vundet udbuddet, vil efterfølgende blive bedt om 
at indsende dokumentation. 
 
Når Reno Djurs I/S har foretaget evaluering og modtaget dokumentation fra den 
vindende tilbudsgiver, vil der blive sendt samtidig underretning til tilbudsgiverne om, 
hvem vi har til hensigt at indgå kontrakt med. 
 
Der vil herefter være en stand-still periode frem til en dato, der angives i den samtidi-
ge underretning, hvorefter kontrakten kan underskrives. 
 
Underleverandører 
Tilbudsgiver kan alene påkalde sig ret til at anvende underleverandører, såfremt disse 
konkret er angivet i tilbuddet, og såfremt der også udfyldes en eESPD for underleve-
randøren. Dette gælder dog ikke for underleverandører, der alene forestår transport 
af det mineralske affald på entreprenørens vegne. 
 
Ønsker vindende tilbudsgiver efter tildelingen at anvende underleverandører, der ikke 
var angivet i tilbuddet, kan dette kun ske, såfremt: 
 

 Dette på forhånd godkendes af Reno Djurs I/S 
 Der fremlægges dokumentation for, at underleverandøren opfylder vilkår i 

kontrakten. 
 
Forbehold 
Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer og overordnede be-
tingelser i udbudsmaterialet. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
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værende ikke konditionsmæssigt og Reno Djurs I/S er forpligtet til at forkaste tilbud-
det. 
 
Hvis forbeholdet ikke vedrører grundlæggende elementer eller overordnede betingel-
ser, vil Reno Djurs I/S foretage en prissætning af forbeholdet. Såfremt det ikke er 
muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive forkastet som værende 
ikke konditionsmæssigt. 
 
Reno Djurs I/S vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og 
hvorvidt et sådant forbehold er grundlæggende eller ikke kan prissættes. Det er såle-
des tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at 
søge eventuelle uklarheder afklaret ved at bede om opklarende oplysninger eller stille 
spørgsmål forud for afgivelse af tilbud. 
 
Eventuelle forbehold skal angives på erklæring i tilbudslisten. 
 
Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative tilbud. 
 
Vedståelsesfrist 
Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. juli 2017. 
 
Aktindsigt i tilbud 
Reno Djurs er underlagt Offentlighedslovens regler om aktindsigt. Reno Djurs er der-
for forpligtet til at imødekomme eventuelle anmodninger om aktindsigt i indkomne 
tilbud medmindre vi vurderer, at tilbuddene eller dele af tilbuddene er omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i Offentlighedsloven. 
 
Som grundlag for vores vurdering af eventuelle anmodninger om aktindsigt bedes 
tilbudsgiver sammen med tilbuddet tilkendegive, hvorvidt tilbudsgiver finder tilbud-
det eller dele heraf omfattet af undtagelsesbestemmelser i Offentlighedsloven. Så-
fremt tilbudsgiver vurderer, at tilbuddet eller dele heraf er omfattet af undtagelses-
bestemmelserne, bedes tilbudsgiver samtidig klart definere hvilke dele af tilbuddet, 
der vurderes som undtaget samt en begrundelse herfor. 
  
Ved eventuelle anmodninger om aktindsigt vil Reno Djurs foretage en endelig vurde-
ring af anmodningen om aktindsigt i forhold til omfattede tilbud. For en god ordens 
skyld skal vi oplyse, at tilbudsgivers tilkendegivelser ikke er bindende for Reno Djurs, 
men alene vil indgå som input i vurderingen. 
 
2.1.5 Evaluering og tildeling 
 
Udelukkelse og egnethed 
Reno Djurs I/S vil i første omgang gennemgå egenerklæringen (eESPD-dokumentet) i 
forhold til at kontrollere og vurdere tilbudsgivers forhold og formåen i relation til de 
angivne udelukkelses-og egnethedskriterier. Udelukkelses-og egnethedskriterierne 
fremgår af tilbudslisten. 
 
Såfremt tilbudsgiver herudfra vurderes egnet til at afgive tilbud, gennemgås til-
budsmaterialet, og det vurderes, om tilbuddet er konditionsmæssigt. 
 
Konditionsmæssige tilbud vil herefter blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet. 
 
Tildelingskriterie 
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Tildelingskriteriet er laveste pris jf. tilbudslistens pristilbud. 
 
Opgaven tildeles den entreprenører, der bedst opfylder tildelingskriteriet. I tilfælde af, 
at der måtte være to eller flere tilbud, som giver samme laveste pris, findes vinderen 
ved en lodtrækning, som foretages af en uafhængig tredjepart. 
 
2.1.6 Kontraktindgåelse 
Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S vinden-
de tilbudsgiver accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt senest 7 
dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til entreprenøren. 
 
2.1.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 
Uden skriftligt samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven hverken helt eller delvist 
overdrages til andre. Entreprenøren må ikke anvende andre underentreprenører end 
de i tilbuddet angivne uden forudgående og skriftlig accept fra Reno Djurs.  
 
Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller 
andet anerkendt pengeinstitut. 
 
Der accepteres kun én transport. 
 
2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
2.2.1 Sikkerhedsstillelse 
Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 1.000.000 DKK. 
 
Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, 
ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsga-
ranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden be-
tryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S 
uden entreprenørens forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom 
kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: 
 

illelse holdes til Reno Djurs I/S´ disposition på anfordring og 
uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ 

 
 
Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entrepre-
nøren, herunder misligholdelse af kontraktens vilkår. 
 
Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles 
skriftligt og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage. 
 
Sikkerheden skal stilles senest samtidig med underskrivelse af kontrakt. 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerheds-
stillelse. 
 
Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kon-
traktperiodens udløb. 
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2.2.2 Forsikring 
Entreprenøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede. Entreprenøren skal 
desuden tegne ansvars- og ulykkesforsikring for mandskab. Udgifter til forsikring 
afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsik-
ringen er i kraft. 
 
Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måt-
te forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. 
Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en 
ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar som sikrede 
pådrager sig ved beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. For-
sikringssummen skal andrage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max 20.000 kr. 
af enhver skade. 
 
Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan 
opstå under arbejdets udførelse. 
 
Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno 
Djurs I/S orienteres omgående. 
 
2.3 Opgavens udførelse 
 
2.3.1 Arbejdsplan 
Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse 
planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 
 
Inden arbejdet igangsættes skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan 
med oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab, materiel og anvendte slut-
disponeringsanlæg. Endvidere skal arbejdsplanen indeholde oplysninger, der doku-
menterer, at de kontraktlige krav overholdes, herunder forhold vedrørende miljø og 
arbejdsmiljø. 
 
2.3.2 Entreprenørens ydelse 
Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med aftalen, herunder de nærmere krav 
fastsat i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S´ afgørelse, hvis aftalen og dennes grund-
lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, 
herunder indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. 
 
Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger 
og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme 
disse. 
 
Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Som eksempler på regler af 
betydning for entreprisen kan (ikke udtømmende) nævnes: Miljøbeskyttelsesloven og 
Miljøministeriets bekendtgørelser om Affald, Affaldsdatasystem, Affaldsregister, 
Overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Arbejdsmi-
nisteriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse og Arbejdsministeriets bekendtgø-
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relse om skiftende arbejdssteders indretning. Trafikministeriets Lov og bekendtgø-
relse om godskørsel. 
 
Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, 
der hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at Reno Djurs I/S 
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der 
ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S, skal entreprenøren bedst 
muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab. 
 
2.3.3 Ændringer 
Ændringer i mængder kan ske, uden at der reguleres i de tilbudte priser. 
 
Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at: 
 

 der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, 
gravearbejder m.v.. 

 der sker ændrede modtageregler på de benyttede slutdisponeringsanlæg. 
 
2.3.4 Arbejdsledelse 
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsen-
tant overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 
 
I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno 
Djurs I/S, hvem der på hans vegne leder arbejdet.  
 
Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren 
overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, 
der ikke er omfattet af overenskomsten. 
 
Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og ar-
bejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for 
arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. 
 
Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til 
at forholde sig på samme måde. 
 
Entreprenøren skal sørge for at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige ud-
dannelse samt have indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kvali-
tetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3. 
 
 
2.4 Betaling 
 
Der afregnes med Reno Djurs efter den tilbudte enhedspris på grundlag af opgørelse 
af vægt. 
 
Skriftlig anmodning om betaling (faktura) opstilles og udformes efter anvisning af 
Reno Djurs I/S. 
 
Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af fakturaen hos Reno Djurs. 
 
Prisen er fast i 2017.  
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Ved ændringer i merværdiafgiften inden entreprisen er endeligt afregnet, skal entre-
prenøren opgøre det udførte arbejdes stade på ændringsdagen. På grundlag af en 
sådan stadeopgørelse, foretages den endelige momsberegning i forbindelse med 
entreprisens endelige afregning i øvrigt. 
 
Senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør fremsender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstra-
arbejder. Efter at Reno Djurs I/S har modtaget denne slutopgørelse, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget 
specificeret forbehold om i slutopgørelsen.  
 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Reno Djurs I/S inden 20 arbejdsdage 
efter kontraktperiodens ophør, kan Reno Djurs I/S skriftligt kræve opgørelsen frem-
sendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Reno Djurs I/S 
inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbej-
der, der udføres som regningsarbejder. 
 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rente-
sats. Såfremt Reno Djurs I/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsva-
rende regler. Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. 
 

2.5 Tidsfrister 
 
Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes. 
 
Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, 
skal denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet.  
 
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er 
en følge af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejker, lock-out eller hærværk. Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget 
personale, uanset at disse er overenskomststridige, medfører dog ikke ret til tids-
fristforlængelser. 
 

Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves.  
 
Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S sna-
rest muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtråd-
te forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.  
 

2.5.1 Bod 
Reno Djurs I/S lægger stor vægt på, at kravene i kontrakten overholdes, herunder at 
der ikke sker overtrædelser af love, regler og vilkår i miljøgodkendelser. Reno Djurs I/S 
lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med entreprenøren, og vi forven-
ter at entreprenøren arbejder efter følgende værdier: 
 

 Troværdighed  
 En høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet 
 Ansvarlighed 

 Venlighed og service 

 Fleksibilitet 
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Ved konstaterede væsentlige afvigelser fra kontraktens bestemmelser har Reno 
Djurs I/S ret til at opkræve en punktbod på 5.000 kr. pr. hændelse. 
 
Eksempler på hændelser (ikke-udtømmende), der kan udløse punktbod er: 
 

 Manglende overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsanvisninger. 
 Manglende eller ikke-rettidig indberetning af affaldsdata til myndigheder og 

til Reno Djurs. 

 Manglende overholdelse af lovkrav og myndighedsgodkendelser. 
 
Såfremt opgaverne ikke afsluttes rettidigt kan Reno Djurs pålægge entreprenøren en 
bod på 5.000 kr. pr. dag opgaven er forsinket. 
 
Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entrepre-
nøren. Eventuel punktbod tilbageholdes i betalingen til entreprenøren. 
 
Alle påpegede afvigelser, uanset om disse har udløst punktbod eller ej, skal korrigeres 
med det samme. Det gælder f.eks. manglende og ikke rettidig indberetning af af-
faldsdata. Såfremt der ikke sker korrigering af sådanne påpegede afvigelser betrag-
tes dette som endnu en afvigelse. 
 
Såfremt entreprenøren ikke benytter den forudsatte slutdisponeringsmeto-
de/lokalitet, eller at den pågældende slutdisponeringsmetode/lokalitet benyttes til 
det i kontrakten omfattede affald i strid med lovgivningen, betragtes dette som en 
væsentlig afvigelse. Sådanne væsentlige afvigelser berettiger Reno Djurs til at på-
lægge entreprenøren en bod på 1.000.000 DKK og krav om omdisponering til den 
forudsatte slutdisponering/lokalitet og/eller lovliggørende foranstaltninger. En sådan 
væsentlig afvigelse kan samtidigt føre til ophævelse af kontrakten.  
 
Bod tilbageholdes i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) eller sikkerheds-
stillelsen. 
 
2.6 Ophævelse og opsigelse 
 
2.6.1 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 
Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
 
a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser, herunder ved mere 

end 5 bodsgivende hændelser eller ved anvendelse af anden slutdispone-
ring/lokalitet for affaldet end den forudsatte eller anvendelse af slutdispone-
ring/lokalitet i strid med lovgivningen jf. 2.5.1. 
 

b) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation 
kan Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til 
boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder 
herfor. 
  
Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal 
boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, 
hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. 
 
Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller 



Afsætning af mineralsk affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 12 

 

entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entre-
prenøren må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er 
hæveretten dog betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno 
Djurs I/S´ opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens op-
fyldelse.  
 
Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entre-
priseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Be-
stemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra frem-
komsten af et påkrav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for sel-
skabets opløsning ikke er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig 
sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 
2.6.2 Opsigelse som følge af lovgivning og myndighedskrav eller pålagt kon-
traktophør 
 
Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten, såfremt lovgivning eller myndighedskrav gør 
det nødvendigt, at Reno Djurs ophører med afsætningen af det mineralske affald jf. 
kontrakten. Reno Djurs I/S kan endvidere opsige kontrakten, såfremt Klagenævnet 
for Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno 
Djurs I/S at bringe kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af 
denne bestemmelse er entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter 
aftale med Reno Djurs I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigel-
sen udløber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kom-
pensation over for Reno Djurs I/S. 
 
2.7 Voldgift 
 

Uoverensstemmelser mellem entreprenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges 
ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Vold-
giftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af vold-
giftssagen. 
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3. Opgavebeskrivelse 
 

3.1 Omfang 

Udbuddet omfatter transport og slutdisponering af deponeret mineralsk affald. Der 
er deponeret i størrelsesordenen 10.000 ton, der skal transporteres og slutdisponeres 
af entreprenøren.  
 
Reno Djurs forestår udgravning og læsning af entreprenørens biler efter nærmere 
retningslinjer beskrevet nedenfor. 
 
Det mineralske affald er deponeret på en særskilt deponeringsenhed på Reno Djurs´ 
deponeringsanlæg, Nymandsvej 11, 8444 Balle. Denne deponeringsenhed blev ibrug-
taget i juli 2009. Enheden er etableret med membran og drænsystemer for perkola-
topsamling. Der er siden 2009 blevet deponeret i størrelsesordenen 10.000 ton mine-
ralsk affald på enheden. Affaldet er indbygget med en højde på ca. 20 meter. 
 
Der i hovedtræk deponeret følgende affaldstyper i blandet form på enheden (se i øv-
rigt også bilag 4  oversigt over modtaget affald på den mineralske enhed): 
 

 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ fra biomassefyrede kraftvarmeværker 
 Bundaske, slagge og kedelstøv fra biomassefyrede kraftvarmeværker 

 Affald fra brænding og læskning af kalk 

 Støbesand og brugte støbekerne og -forme fra jernstøberi 

 Restprodukter fra afbrænding af træ i forbindelse med spånpladeproduktion 

 Metalstøv og partikler i forbindelse med forarbejdning af metaller. 
 Andet mineralsk affald fra kemisk industri. 

 
Alt affaldet er deponeret i samme enhed, og det vil ikke være muligt at adskille de 
enkelte fraktioner ved udtagning.  
 
Det har vist sig, at det deponerede affald på enheden giver store driftsmæssige pro-
blemer på grund af udvaskning af salte, der aflejrer sig i deponeringsenhedens dræn-
system.  
 
Derfor ønsker Reno Djurs, at det deponerede affald på enheden udgraves og slutdi-
sponeres på anden måde. 
 
Noget af det mineralske affald kan indeholde total organisk kulstof (TOC) i en højere 
koncentration end kriteriet for mineralsk affald i deponeringsbekendtgørelsen (der er 
50 g pr. kg tør prøve). Reno Djurs kan dog ikke dokumentere affaldet ved analyser. 
 
Det er entreprenørens ansvar at gøre sig bekendt med affaldets generelle egenskaber 
i relation til transport og slutdisponering. Når affaldet er læsset på entreprenørens 
biler i Glatved, betragtes affaldet som overtaget af entreprenøren, og der kan ikke 
herefter rejses krav mod Reno Djurs for omkostninger i relation til den videre håndte-
ring og slutdisponering af dette. 
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3.2 Prøvetagning af mineralsk affald. 

Hvis tilbudsgiver ønsker at vurdere det deponerede affald nærmere, kan vi efter nærmere 
aftale fremvise deponeringsenheden. Herudover kan vi efter tilbudsgivers anvisning ud-
tage prøver med rendegraver eller gummihjulslæsser. Eventuelle analyser og vurdering af 
prøverne er for tilbudsgivers egen regning. 
 
Det understreges, at enheden med mineralsk affald ikke er homogen, og at det derfor 
ikke er muligt at udtage en prøve, der med sikkerhed kan siges at være repræsentativ. 
 
Dette ændrer ikke på, at affaldet betragtes som overtaget af entreprenøren, når dette er 
læsset på dennes biler jf. i øvrigt afsnit 3.1. 
 
Såfremt tilbudsgiver ønsker, at Reno Djurs skal udtage prøver, bedes dette meddelt 
Reno Djurs senest 35 dage før tilbudsfristen, hvorefter Reno Djurs vil udtage prøverne 
hurtigst muligt efter nærmere aftale. 
 

3.3 Retningslinjer for afhentning og læsning 

Reno Djurs forestår udgravning af det mineralske affald og læsning af entreprenø-
rens biler. Reno Djurs påregner, at dette skal foregå med egen gummihjulslæsser. Det 
indebærer, at højden til læssekanten på entreprenørens biler højst må være 4 meter 
målt fra terræn.  
 
Entreprenøren skal påregne, at læssetiden vil være op til ca. 15 minutter for et vogn-
læs (op til ca. 35 m3). 
 
Der kan evt. blive tale om at anvende gravemaskine (der kan læsse højere og hurtige-
re) til læsningen, såfremt entreprenøren koncentrerer sine transporter i veldefinerede 
perioder, så en gravemaskine kan udnyttes effektivt for Reno Djurs. I givet fald sker 
dette efter nærmere aftale. 
 
Entreprenøren skal afhente det mineralske affald efter en på forhånd aftalt plan, der 
specificerer afhentningsdage og  mængde til brug for planlægning og koordinering 
af udgravning og læsning. 
 
Affaldet kan afhentes i åbningstiden for anlægget, der er hverdage 7-16. Læsningen 
skal være afsluttet og udvejning foretaget senest kl. 16. 
 
Entreprenøren skal ved afhentning af det mineralske affald følge anvisningerne fra 
personalet hos Reno Djurs i Glatved, herunder færdsels- og sikkerhedsanvisninger på 
anlægget. Entreprenøren skal lade bilerne veje ved ind- og udkørsel på anlægget. 
 
Det mineralske affald på bilerne skal være overdækket inden transport væk fra Reno 
Djurs. Overdækning foretages af entreprenørens chauffør. 
 
Såfremt der under entreprenørens afhentning, transport eller aflevering af affald sker 
spild, er entreprenøren ansvarlig for at dette straks fjernes.  
 
Hindringer eller ulemper som entreprisens udførelse medfører for den offentlige 
færdsel skal begrænses i videst muligt omfang. 
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Chauffører skal løbende instrueres om arbejdets udførelse, herunder om sikkerheds-
forskrifter samt entreprenørens forpligtelser over for Reno Djurs jf. kontrakten med 
Reno Djurs. 
 

3.4 Omlastning 

Entreprenøren må gerne foretage omlastning af det mineralske affald, hvis dette 
f.eks. skal udskibes fra en havn. Eventuel omlastning skal ske fuldt miljømæssigt og 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivning og myndig-
hedskrav. 

3.5 Slutdisponering 

Entreprenøren skal som en del af entreprisen efter afhentning forestå den videre 
håndtering, transport til modtageanlæg samt den videre håndtering og slutdispone-
ring af affaldet.  
 
Alle modtage- og slutdisponeringsanlæg/lokaliteter skal til enhver tid overholde lov-
givnings- og myndighedskrav, herunder krav opstillet i miljøgodkendelser. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere overfor Reno Djurs, at affaldet 
håndteres og slutdisponeres som forudsat. Ændringer i anvendte modtage- og slut-
disponeringsanlæg/lokaliteter i forhold til de i kontrakten forudsatte kan kun ske 
efter forudgående godkendelse af Reno Djurs, og kan kun ske såfremt Reno Djurs 
vurderer, at de ændrede modtage- og slutdisponeringsanlæg/lokaliteter miljømæs-
sigt kan sidestilles med de i kontrakten forudsatte.  
 
Reno Djurs lægger vægt på en god dialog med entreprenøren, således at der f.eks. 
kan udveksles oplysninger om daglige driftsforhold, afsætningsforhold og andet af 
interesse for begge parter. Samtidig er der ofte en bred interesse fra borgere og poli-
tikere om, hvorledes affald håndteres og behandles. 
 
Entreprenøren skal således være indstillet på at indgå i en sådan dialog og efter afta-
le at fremvise de anvendte anlæg og fortælle om håndteringen og behandlingen. 
Reno Djurs skal herudover kunne besigtige de anvendte anlæg. 

3.6 Eksport af det mineralske affald 

Ved eksport af affaldet skal entreprenøren være opmærksom på lovgivningen om 
overførsel af affald og er forpligtet til at følge denne. Entreprenøren skal sørge for 
nødvendig dokumentation og for alle nødvendige tilladelser. Alle omkostninger i for-
bindelse hermed afholdes af entreprenøren og skal således være indeholdt i den af-
givne enhedspris. 
 

3.7 Vejning, registrering og indberetning af mængder 

Det afhentede affald vejes og registreres hos Reno Djurs på anlægget i Glatved. Den 
udvejede mængde danner grundlag for såvel afregning med entreprenøren som for 
Reno Djurs´ indberetning af udvejede mængder til myndighederne. Entreprenøren 
skal herudover på egne anlæg/modtagelokaliteter, der anvendes til det mineralske 
affald sørge for at følge de nationale regler og vilkår i miljøgodkendelser om indvej-
ning, registrering og indberetning af mængder.  
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3.8 Entreprenørens materiel 

Entreprenøren skal anvende transportmidler og øvrigt materiel i forbindelse med 
opgavens udførelse, der til enhver tid opfylder gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sikker-
heds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter. Endvidere skal materiellet anvendes på 
en måde og holdes i en stand, der i størst mulige omfang begrænser ulemper for det 
omgivende miljø, herunder støj- og røgpåvirkninger. 
 
Antallet af biler og øvrigt materiel skal altid være tilstrækkeligt til at kunne udføre 
opgaverne tilfredsstillende og i henhold til den fastlagte plan. 
 

3.9 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 

Entreprenøren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøforholdene for chauffører og personale 
beskæftiget på modtageanlæg/slutdisponeringsanlæg til enhver tid er tilfredsstil-
lende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet eller ved udenlandske an-
læg efter det pågældende lands lovbestemmelser.  
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige vær-
nemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger. 
 
Færdselsloven skal til enhver tid overholdes, herunder også maksimalt tilladte aksel-
tryk, hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 

3.10 Kontakt til entreprenør 

Entreprenøren skal holde bemandet telefon eller mobiltelefon, således at Reno Djurs 
kan komme i kontakt med entreprenøren - eller en stedfortræder, der har kompeten-
ce til at træffe bindende beslutninger. 


