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Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Reno Djurs I/S
Nymandsvej 11
Balle
8444
Danmark
Kontaktperson: Hardy Mikkelsen
Telefon:  +45 87597777
E-mail: renodjurs@renodjurs.dk 
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.renodjurs.dk

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.renodjurs.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Sammenslutning af lokale myndigheder

I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Afsætning af farligt affald
Sagsnr.: 1118

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90520000

II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:
Opgaven omfatter afsætning af farligt affald fra Reno Djurs´ genbrugsstationer på Djursland og anlæg i Glatved.
Der er tale om en samlet løsning, hvor entreprenøren skal levere opsamlingsmateriel m.v., afhente affaldet,
sørge for behandling af affaldet og forestå uddannelse af pladspersonale i korrekt sortering.

II.1.5) Anslået samlet værdi

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
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II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Norddjurs og Syddjurs Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Reno Djurs kan forlænge kontrakten ad en eller flere omgange, men den maksimale forlængelse er 36
måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Bevis for optagelse i et erhvervs- eller selskabsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1) Erklæring om erhvervsansvarsforsikring.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
1) Det er et mindstekrav, at virksomheden har en erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10
mio. DKK og en selvrisiko på maksimum 20.000 DKK for enhver skade.
2) Den vindende tilbudsgiver skal stille en anfordringsgaranti på 10 % af den samlede årlige entreprisesum jf.
tilbudslisten.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
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1) Oplysninger om tilsvarende opgaver, som virksomheden har udført de sidste tre år.
2) Oplysninger om det årlige antal beskæftigede indenfor det område, som kontrakten vedrører.
3) Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer (mandskab godkendt til transport af farligt
gods/farligt affald, ADR bevis).
4) Oplysninger om hvilket materiel og teknisk udstyr (køretøjer godkendt til kørsel med farligt gods/farligt affald
jf. ADR og godkendte modtageanlæg) virksomheden råder over til løsning af opgaven.
5) Oplysning om, hvilken andel, der agtes givet i underleverance.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
1) Det er et mindstekrav, at virksomheden har løst tilsvarende opgaver indenfor de sidste tre år.
2) Det er et mindstekrav, at virksomheden råder over tilstrækkelige mandskabsressourcer til løsning af opgaven.
3) Det er et mindstekrav, at virksomheden råder over et tilstrækkeligt antal medarbejdere med
uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer til løsning af opgaven.
4) Det er et mindstekrav, at virksomheden råder over tilstrækkeligt materiel og teknisk udstyr til løsning af
opgaven.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:
Kun vognmænd med tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig godskørsel for fremmed regning i henhold til
Trafikministeriets bekendtgørelse om godskørsel kan afgive tilbud.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2017
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IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/11/2016
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinje 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter
ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
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