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1. Generelt 
 
1.1 Vejledning 
 
Samtlige tilbudslistens poster skal 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 ikke for opgaven udover enhedslistens enhedspriser.  
 
Enhedspriserne skal således dække 

. 
 
Der afregnes alene efter den faktiske tid, hvor gravemaskinen er bemandet og i drift. 
For opgave 2, ad hoc entreprenøropgaver, afregnes der dog også for anstilling af ma-
skine i Glatved. 
 
Det faktiske timetal (antal enheder) kan på opgave 1 reduceres med op til 25 %, uden 
at enhedsprisen derved ændres. Det faktiske timetal (antal enheder) kan på opgave 2 
variere ubegrænset, uden at enhedsprisen derved ændres.  
 
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusive alle øvrige afgifter og 
omkostninger. 
 
Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og tilbudsgiver bedes medsende en elek-
tronisk kopi af tilbuddet på et USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke. 
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1.2 Oplysninger 
 

1.2.1 Generelle oplysninger 

Med sit tilbud skal entreprenøren afgive oplysninger om nedenstående punkter. 
 
Identifikation af tilbudsgiver samt kontaktoplysninger i relation til udbuddet 
Nedenstående person er med bindende virkning bemyndiget til at træffe beslutnin-
ger på tilbudsgiverens vegne. Henvendelser vedrørende udbuddet, herunder om resul-
tater af udbuddet sendes hertil (primært via e-mail): 
 
Navn: __________________________ 
 
Firma: __________________________ 
 
CVR nr.: __________________________ 
 
Adresse: __________________________ 
 
Telefon: __________________________ 
 
Mail: __________________________ 
 
 
Forbehold 
Eventuelle forbehold skal anføres på erklæringen nedenfor. 
 
Tilbudsgiveren skal angive, om tilbudsgiveren tager forbehold vedrørende tilbuddet 
eller ej  og i givet fald hvilke forbehold tilbudsgiveren tager.  
 
Tilbudsgiver står inde for, at der ikke er anført yderligere forbehold eller forudsætnin-
ger andre steder i tilbuddet.  
 
Sæt kryds:  

□ Nej, der tages ikke forbehold. 

□ Ja, der tages forbehold.  

 
Beskrivelse af eventuelle forbehold er vedlagt i bilag _______ 
 

1.2.2 Oplysninger i relation til udelukkelse og egnethed 

Egen-erklæring 
Der skal jf. SB afsnit 2.1.4 vedlægges et udfyldt og underskrevet ESPD dokument. 
Dette gælder også for eventuelle underleverandører. 
 
Egenerklæringen (eESPD-dokumentet) er vedlagt i udfyldt og underskrevet stand 
som bilag nr. _______ 
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Der er nedenfor angivet en oversigt over udelukkelsesgrunde og kriterier for egnethed 
samt, hvilke dokumenter den tilbudsgiver, der umiddelbart anses for at have vundet 
licitationen, skal fremlægge for at dokumentere at kravene er overholdt. Det bemær-
kes, at Reno Djurs kan anmode om supplerende eller præciserende dokumentation. 
 
Nr. Betingelser for deltagelse, mindstekrav Krav til dokumentation, vindende 

tilbudsgiver 
1 Tilbudsgiver må ikke være omfattet af 

obligatoriske udelukkelsesgrunde, der 
fremgår af 
Udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, 
samt § 136. 

Serviceattest eller tilsvarende 

2 Tilbudsgiver skal være optaget i et 
erhvervs- eller selskabsregister 

Bevis for optagelse i et erhvervs- 
eller selskabsregister, f.eks. Ser-
viceattest 
 

3 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver 
har en erhvervsansvarsforsikring med 
en forsikringssum på mindst 10mio. 
DKK og en selvrisiko på maksimum 
20.000 DKK for enhver skade. 

Kopi af erhvervsansvarsforsikring. 
 

4 Den vindende tilbudsgiver skal stille en 
anfordringsgaranti på 300.000 DKK 

Tilsagn fra pengeinstitut el. lign o 
at ville stille en anfordringsgaranti 
jf. Særlige betingelser og opgave-
beskrivelse på 300.000 DKK 

5 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver 
har løst tilsvarende opgaver indenfor 
de sidste tre år. Mindst 1 tilsvarende 
opgave for opgave 1 og mindst 2 for 
opgave 2. 

Oplysninger om tilsvarende opga-
ver, som virksomheden har udført 
de sidste tre år. 
 

6 Det er et mindstekrav, at virksomhe-
den råder over et tilstrækkeligt antal 
medarbejdere med uddannelsesmæs-
sige og faglige kvalifikationer til løs-
ning af opgaven. For opgave 1 skal der 
for maskinfører dokumenteres mindst 
3 måneders erfaring med tilsvarende 
opgaver. For opgave 2 skal der for 
mindst 5 års erfaring med tilsvarende 
opgaver. 

Oplysninger om medarbejdere og 
disses uddannelsesmæssige og 
faglige kvalifikationer, der vil blive 
anvendt til løsning af opgaverne. 

6 Det er et mindstekrav, at virksomhe-
den råder over eller kan komme til at 
råde over tilstrækkeligt materiel og 
teknisk udstyr til løsning af opgaven. 

Oplysninger om materiel og tek-
nisk udstyr, der vil blive anvendt til 
løsning af opgaverne. 
 

 
Er tilbudsgiver et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal 
dokumentationen fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. 
 
Såfremt tilbudsgiver har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte dokumen-
tation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet, skal tilbudsgiver vedlægge 
anden relevant og egnet dokumentation, som Reno Djurs finder passende.  
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En tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen 
(f.eks. andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal fremlægge doku-
mentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bin-
dende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver til 
brug for udførelsen af den udbudte opgave. 
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2. Pristilbud 

Tildeling vil ske i henhold til Særlige betingelser og Opgavebeskrivelse, afsnit 2.1.5, 
idet den samlede entreprisesum i nedenstående prisliste anvendes som evaluerings-
grundlag for prisen. 
 
 

Enhedspriser jf. vejledning i Tilbudslistens afsnit 1.1 
 

Post nr.  Beskrivelse (A) 
 
Årligt antal 
timer  
(kan variere 
jf. afsnit 1.1) 

(B) 
 
Timepris for 
bemandet 
maskine i 
drift 

AxB 
 
Kr. pr. år i alt 
 
 

1 Opgave 1  sortering af affald. 
 
Bemanding og drift af gravemaskine op til 37 
timer pr. uge. 

 
1.850 

  

2 Opgave 1  sortering af affald. 
 
Bemanding og drift af gravemaskine udover 37 
timer pr. uge (i den enkelte uge) efter konkret 
bestilling fra Reno Djurs. 

 
 

50 

  

3 Opgave 2  ad hoc entreprenøropgaver 
 
Anstilling af gravemaskine i Glatved (1 anstilling 
pr. opgave efter konkret bestilling fra Reno 
Djurs) 

 
 

25 

  

4 Opgave 2  ad hoc entreprenøropgaver 
 
Bemanding og drift af gravemaskine 
 

 
 

600 

  

Entreprisesum i alt 
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3. Underskrift 

Undertegnede tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialets krav og de givne op-
lysninger jf. tilbudslistens afsnit 1.2, at udføre arbejdet til den i tilbudslistens afsnit 2 
anførte pris. 
 
 
 
Sted og dato: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenør: (Stempel og underskrift) ________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 


