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1. Indledning 

Dette dokument beskriver betingelserne for deltagelse i og afgivelse af tilbud på Bornholms Regionskom-

mune, Bornholms Affaldsbehandlings udbud af affaldsindsamlingsordning på Bornholm.  

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens §§ 61-66. Det er derfor alene 

ansøgere, der bliver prækvalificeret, der får mulighed for at afgive tilbud på kontrakten, indgå i forhandlinger 

med Bofa og sidste ende få kontrakten tildelt.  

Udbuddet gennemføres via Udbudssystemet på www.udbudssystemet.dk.  

2. Oplysninger om ordregiver 

Ordregiver er: 

Bornholms Regionskommune 

Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) 

CVR nr. 26696348 

Almegårdsvej 8 

3700 Rønne 

Danmark 

Følgende enhed og person er ansvarlig for udbuddets gennemførelse:  

Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) 

Kontaktperson: Økonomichef Henrik Larsen 

Bofa er under udbuddet repræsenteret af: 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 

Att. Jesper Strøh 

Langelinie Allé 35 

2100 København 

Med undtagelse af forhandlingsmøderne mellem Bofa og de udvalgte ansøgere, skal al kommunikation mel-

lem ansøger/tilbudsgiver og Bofa vedrørende dette udbud foregå skriftligt via Udbudssystemet.  

Spørgsmål til selve udbudsmaterialet skal stilles til Bofa via ”Spørgsmål og Svar-modulet” i udbudssystemet, 

jf. afsnit 10. 

http://www.udbudssystemet.dk/
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3. Beskrivelse af den udbudte opgave 

Bofa udbyder en kontrakt med en varighed på 9 år og 3 måneder med mulighed for forlængelse i ét år ad 

gangen i op til to år. 

Opgaven omfatter design af en ny, hensigtsmæssig model for affaldsindsamling på Bornholm i lyset af blandt 

andet Regeringens aftale for at sikre grøn affaldssektor i 2030 og udførelse af affaldsindsamlingen i kontrakt-

perioden samt evt. indkøb af materiel. Derudover omfatter opgaven løbende samarbejde med Bofa i kontrakt-

perioden vedrørende udvikling af affaldsindsamlingsordningen. 

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald, der skal indsamles fra helårshusstande, sommerhus-

stande og tilmeldte erhvervsvirksomheder på hele Bornholm: 

1. Restaffald 
2. Plast 
3. Pap 
4. Papir 
5. Glasflasker og glasemballage 
6. Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 
7. Blandede småbatterier 
8. Småt elektronikskrot  
9. Metal 
10. Farligt affald 
11. Tekstiler 
12. Komposit 

Interesserede virksomheder opfordres til at gøre sig bekendt med de lokale forhold, herunder opsamlingsste-

der og modtagepladser forud for tilbudsafgivelsen, bl.a. gennem deltagelse i besigtigelses- og orienterings-

mødet. Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven 

kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.   

Bofa har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontrakter, fordi det er Bofas vurdering, 

at en samlet kontrakt med én Renovatør vil give Bofa den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning 

rent økonomisk. 

4. Virksomhedsoverdragelse 

Den vindende tilbudsgiver er ikke forpligtet til at overtage driftsmateriel eller andet udstyr fra den hidtidige 

renovatør, og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere indgår ikke som en del af udbuddet. 

Hvis den vindende tilbudsgiver vælger at overtage materiel og/eller medarbejdere fra den hidtidige renovatør 

i et sådant omfang, at lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdra-

gelse (”virksomhedsoverdragelsesloven”) finder anvendelse, er det uvedkommende for Bofa.  
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5. Udbudsmaterialet 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 

• Udbudsbetingelser (dette dokument) 

o Bilag X - Tilbudsgivers forslag til forbedring af den udbudte kontrakt inkl. bilag 

• Udbudsbekendtgørelsen 

• Udkast til Kontrakt, inkl. bilag: 

o Bilag 1 – Kravspecifikation med følgende underbilag 

▪ Bilag A - Brochure: Bornholm viser vej - uden affald 2032 

▪ Bilag B - Evalueringsrapport fra Hasle-forsøget, februar 2017 

▪ Bilag C - Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald 

(november 2010) 

▪ Bilag D - Oversigt over affaldsøer 

▪ Bilag E – Oversigt over husstande med besværlige adgangsveje 

o Bilag 2 - Tilbudsliste  

o Bilag 3 - Tilbudsdokument inkl. eventuelle bilag 

o Bilag 4 - Udkast til databehandleraftale 

• Referater fra forhandlingsmøder samt spørgsmål og svar under udbudsproceduren (udarbej-

des først efter afholdelse af forhandlingsmøder) 

• ESPD 

• Konsortieerklæring 

• Støtteerklæring om udnyttelse af andre enheders kapacitet 

Der kan i løbet af udbudsproceduren ske ændringer i og præciseringer af udbudsmaterialet, herunder som 

følge af spørgsmål til materialet og gennemførelsen af forhandlinger.  

Bofa vil oplyse om ændringer og præciseringer samt give adgang til eventuelle øvrige supplerende oplysnin-

ger via Udbudssystemet. Ansøger/tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig opdateret.  

5.1 Kravmetodik 

Udbudsmaterialet er opdelt i tre kravtyper; mindstekrav, forhandlingskrav og ønsker.  
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5.1.1 Mindstekrav 

Mindstekrav i udbudsmaterialet er ufravigelige krav, som ikke er genstand for forhandling. Mindstekrav vil 

ikke blive ændret under udbudsproceduren, men Bofa kan eventuelt præcisere forståelsen af et mindstekrav.  

Såvel indledende som reviderede tilbud bør overholde alle mindstekrav i udbudsmaterialet. Manglende over-

holdelse af et mindstekrav udgør et forbehold.    

Forbehold over for mindstekrav afskærer ikke tilbudsgiver fra at deltage i en eventuel forhandling med Bofa. 

Hvis forhandlingen gennemføres, kan tilbudsgiver frafalde forbeholdet i sit reviderede tilbud.  

Tilbud, som indeholder forbehold over for et eller flere mindstekrav, kan ikke danne grundlag for en tildeling 

af kontrakten til tilbudsgiver.  

Bilag 1 - Kravspecifikation indeholder i afsnit 6.1 en oversigt over Bofas mindstekrav. 

5.1.2 Forhandlingskrav 

Ved et forhandlingskrav forstås et krav, som kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne. 

Såvel indledende som reviderede tilbud bør overholde alle forhandlingskrav i udbudsmaterialet. Manglende 

overholdelse af et forhandlingskrav udgør et forbehold. 

Bofa kan, herunder som følge af spørgsmål fra tilbudsgiverne eller som del af forhandlingerne, vælge at 

ændre indholdet af et forhandlingskrav og/eller gøre det til et ønske. Ændres et forhandlingskrav til et ønske, 

vil ønsket indgå i evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet”.  

Bofa kan desuden frafalde eller tilføje nye forhandlingskrav i løbet af udbudsproceduren. 

Forbehold over for forhandlingskrav afskærer ikke tilbudsgiver fra at deltage i en eventuel forhandling med 

Bofa. Hvis forhandlingen gennemføres, kan Bofa fastholde, ændre eller frafalde forhandlingskravet i det revi-

derede udbudsmateriale, som ligger til grund for tilbudsgivers reviderede tilbud.  

Tilbud, som indeholder forbehold over for et eller flere forhandlingskrav, kan ikke danne grundlag for en tilde-

ling af kontrakten til tilbudsgiver, 

• hvis forbeholdet eller forbeholdene efter en samlet vurdering må anses at udgøre forbehold mod 

grundlæggende elementer i udbuddet, eller 

• hvis forbeholdet eller forbeholdene ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan prissættes.  

Bilag 1 – Kravspecifikation indeholder i afsnit 6.2 en oversigt over Bofas forhandlingskrav. 
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5.1.3 Ønsker 

Ved ønsker forstås forhold relateret til løsningen af den udbudte opgave, som kan indgå i forhandlingerne 

med tilbudsgiverne og hvis opfyldelse indgår i evalueringen af de afgivne tilbud.  

Tilbudsgivers tilbud bør så vidt muligt opfylde alle ønsker i udbudsmaterialet på bedst mulig måde. En helt 

eller delvis undladt opfyldelse af et ønske udgør ikke forbehold, men vil medføre en mindre positiv bedøm-

melse af underkriteriet ”Kvalitet” end en opfyldelse af ønsket.  

Bofa kan, herunder som følge af spørgsmål fra tilbudsgiverne eller som del af forhandlingerne, vælge at 

ændre indholdet af et ønske og/eller gøre det til et forhandlingskrav. Ændres et ønske til et forhandlingskrav, 

vil en manglende opfyldelse heraf udgøre et forbehold, jf. afsnit 5.1.2 ovenfor.   

Bofa kan desuden frafalde eller tilføje nye ønsker i løbet af udbudsproceduren. 

Bilag 1 – Kravspecifikation indeholder i afsnit 6.3 en oversigt over Bofas ønsker. 

5.2 Kategorisering af udbudsmaterialets dokumenter 

Kontrakten med bilag, på nær Bilag 1 - Kravspecifikation, er i det hele forhandlingskrav.  

I Bilag 1 - Kravspecifikation er for hvert krav angivet, om der er tale om mindstekrav, forhandlingskrav eller 

ønsker.  

Disse udbudsbetingelser er ikke omfattet af den nævnte kravopdeling og kan derfor ændres af Bofa inden for 

rammerne af udbudsloven og de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. 

6. Tidsplan 

Nedenstående vejledende tidsplan angiver udbudsforretningens væsentligste milepæle og hvornår de for-

ventes gennemført: 

Dato Disposition 

 
Prækvalifikationsfasen 

4. september 2020 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 

 

22. september 2020 Frist for spørgsmål i prækvalifikationsfasen 

 

29. september 2020 Frist for svar på spørgsmål og meddelelse af supplerende oplysninger 

 

6. oktober 2020 kl. 12:00 Frist for ansøgning om prækvalifikation 
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Tilbudsfasen 

9. oktober 2020 Opfordring til afgivelse af indledende tilbud 

 

9. – 26. oktober 2020 Indhentelse af dokumentation for oplysningerne i ESPD’et  

(alle de prækvalificerede virksomheder) 

 

19. oktober 2020 Besigtigelses- og orienteringsmøde  

 

26. oktober 2020 Frist for spørgsmål  

 

2. november 2020 Frist for svar på spørgsmål og meddelelse af supplerende oplysninger 

 

9. november kl. 13:00 Frist for afgivelse af indledende tilbud 

 

Uge 47 (16. – 20. november) Forhandlingsmøder 

 

1. december 2020 Udsendelse af revideret udbudsmateriale og opfordring til afgivelse af 

revideret tilbud 

6. januar 2021 kl. 12:00 Frist for afgivelse af revideret tilbud 

 

18. februar 2021 Underretning om tildelingsbeslutning og igangsætning af standstill-

perioden 

 

1. marts 2021 Forventet dato for indgåelse af kontrakt 

 

7. Prækvalifikation 

7.1 Indledning 

Bofa vil prækvalificere fem ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. 

Der kan kun indleveres én ansøgning per koncern. Hvis flere virksomheder i samme koncern indgiver ansøg-

ning, vil højst én af disse ansøgninger kunne føre til prækvalifikation.  

7.2 Udfyldelse af ESPD’et 

Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD ved ansøgning om prækvalifikation. ESPD’et er et foreløbigt bevis 

for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder de fastsatte krav til egnethed.  

Udfyldelse og aflevering af ESPD foretages i Udbudssystemet.  
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ESPD skal udfyldes i overensstemmelse med angivelserne nedenfor. Den samlede ansøgning skal indgives 

via udbudssystemet inden for den af Bofa fastsatte frist herfor, jf. tidsplanen i afsnit 5.1. 

Bofa henviser i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udfyldelse af det elektroniske 

ESPD, der kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk) samt på www.bed-

reudbud.dk. Bofa gør for en god ordens skyld opmærksom på, at denne vejledning ikke er en del af udbuds-

materialet. Bofa påtager sig ikke ansvar for indhold og eventuelle fejl i vejledningen. 

7.2.1 ESPD - Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør 

I ESPD’et skal ansøger udfylde samtlige felter under ”Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør”, med-

mindre andet er specifikt anført nedenfor. 

I Del II.A ”Oplysninger om den økonomiske aktør” skal ansøger angive oplysninger om sin virksomhed.  

Alle felter - undtagen feltet vedrørende ”Reserverede kontrakter” - skal udfyldes. Feltet ”Officielle lister over 

godkendte økonomiske aktører og certificering” skal for danske virksomheder som udgangspunkt udfyldes 

med et ”nej”, ligesom det hertil relaterede felt e) som udgangspunkt skal udfyldes med et ”nej”. Såfremt der 

er tale om en virksomhed, som er etableret i Danmark, men registreret på sådanne lister i andre lande, skal 

der svares ”ja”. 

Bemærk, at ansøger i de sidste felter i afsnit A skal angive, om ansøger deltager som en del af en gruppe, et 

konsortium, et joint venture eller lignende (sammenslutning af virksomheder). 

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal ansøgningen indeholde et særskilt ESPD for hver 

virksomhed i sammenslutningen. 

Virksomhederne i sammenslutningen skal ved ansøgningen bekræfte, at de hæfter solidarisk for opfyldelse 

af kontrakten, hvis denne måtte blive tildelt sammenslutningen. Sammenslutningen skal desuden udpege en 

fælles befuldmægtiget, der har bemyndigelse til at træffe bindende beslutninger over for Bofa. Ansøger bedes 

i givet fald anvende den af Bofa udarbejdede konsortieerklæring, der er en del af udbudsmaterialet. 

I Del II.B ”Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter” skal ansøger angive oplysninger om de 

personer, der er beføjet til at repræsentere ansøger. 

I Del II.C ”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet” skal ansøger udfylde relevante oplysnin-

ger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.  

En ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige 

formåen. Det kan for eksempel ske, hvor ansøger ikke på egen hånd kan overholde Bofas krav til egnethed. 

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter de på-

gældende enheder solidarisk med ansøger for kontraktens gennemførelse. 

http://www.kfst.dk/
http://www.bedreudbud.dk/
http://www.bedreudbud.dk/
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Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen i relation til erfaringer vedrørende 

udførelse af konkrete dele af den udbudte kontrakt (referencer), skal de konkrete dele af kontrakten udføres 

af den enhed, som ansøger baserer sig på. 

Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som ansøger måtte basere sin ansøgning på.  

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere andre enheders formåen, skal ansøger godtgøre, at 

ansøger faktisk råder over den formåen, der stilles til rådighed. Ansøger bedes her anvende den af Bofa 

udarbejdede støtteerklæring om udnyttelse af andre enheders kapacitet, der er en del af udbudsmaterialet. 

Ansøger behøver ikke udfylde følgende oplysninger i Del II (det har ingen betydning, at ansøger svarer Nej): 

• Er den økonomiske aktør et beskyttet værksted, en "social virksomhed", eller vil den 
udføre kontrakten som led i programmer for beskyttet beskæftigelse” 

• Er den økonomiske aktør optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, 
eller har denne et tilsvarende certifikat (f.eks. i henhold til et nationalt (præ)kvalifikations-
system) 

• Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge et certifikat vedrørende betaling af 
bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og afgifter eller at fremlægge oplysninger, 
der sætter den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i stand til at få 
direkte adgang hertil gennem en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles 
gratis til rådighed 

• Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør øn-
sker at afgive tilbud på 

• Del II.D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke 
baserer sig på 

7.2.2 ESPD - Del III: Udelukkelsesgrunde 

I Del III.A skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske 

aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller 

til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens 

§ 135, stk. 1 og 2. 

I Del III.B skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende beta-

ling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. 

I Del III.C skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde: 

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. 

• De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. 
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7.3 Bofa vil som udgangspunkt udelukke ansøgere, der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde. 

Hvis Bofa på baggrund af oplysningerne i ESPD eller ud fra øvrige omstændigheder vurderer, at ansøger er 

omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, vil Bofa meddele ansøger dette og fastsætte en frist for 

ansøger til at dokumentere, at ansøger alligevel er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. 

Bofa vil ikke udelukke en ansøger, der inden for den fastsatte frist fremlægger tilstrækkelig dokumentation 

for, at denne er pålidelig.  

Ovenstående om udelukkelse og adgang til at dokumentere pålidelighed gælder tilsvarende for andre enhe-

der, hvis formåen ansøger måtte basere sin ansøgning på.  

Hvis ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal der svares Nej. 

Det har ingen betydning, at ansøger svarer Nej til, om oplysninger er gratis tilgængelige for myndighederne 

fra en EU-medlemsstats database. 

7.3.1 ESPD - Del IV: Udvælgelseskriterier 

I Del IV.B skal ansøger angive oplysninger om økonomisk og finansiel formåen. 

Bofa stiller følgende krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 

• Samlet årsomsætning 

At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 60.000.000 kr. i det på ansøgningsfristen se-

nest afsluttede og reviderede årsregnskab. 

• Soliditetsgrad 

At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og 

reviderede årsregnskab. 

• Egenkapital 

At ansøger har en egenkapital på minimum 5.000.000 kr. i det på ansøgningsfristen senest afsluttede 

og reviderede årsregnskab. 

Ansøger skal oplyse om sin samlede årsomsætning, egenkapital og resultat i de ved ansøgningsfristen se-

nest afsluttede og reviderede årsregnskab ved at udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende års-

omsætningen), ”Finansielle nøgletal” (vedrørende soliditetsgraden) og ”Øvrige økonomiske og finansielle 

krav” (vedrørende egenkapital). 

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, jf. Del II.A i ESPD, og/eller hvis ansøger baserer sig 

på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. Del II.C i ESPD, er det ansøgers og enhedernes 

samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed. 
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I Del IV.C skal ansøger angive oplysninger om teknisk og faglig formåen. 

Bofa stiller følgende krav til ansøgers tekniske og faglige formåen: 

• Referencer:  

Ansøgers referencer skal omfatte mindst to aftaler med kommuner eller andre offentlige myndighe-

der om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 

10.000.000 kr. pr. aftale. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 

3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum to yderligere fraktioner. 

Ansøger bør maksimalt anføre tre referencer, og det bør være de mest relevante referencer i forhold til den 

udbudte opgave. Ansøger skal oplyse om sine referencer under afsnittet ”For så vidt angår tjenesteydelses-

kontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”. De oplyste referencer skal godtgøre, at ansøger 

opfylder ovennævnte krav. Referencerne vil desuden - hvis relevant - blive anvendt til at udvælge de bedst 

egnede af ansøgerne, jf. afsnit 7.5 nedenfor. 

For hver reference bedes ansøger oplyse:  

1) Beskrivelse: En angivelse af tilbudsgivers ydelse ifølge aftalen, herunder hvilke fraktioner indsamlin-

gen omfattede  

2) Beløb: Den gennemsnitlige årlige omsætning på aftalen 

3) Startdato: Dato for opstart af indsamlingsydelsen 

4) Slutdato: Dato for ophør af indsamlingsydelsen (hvis relevant) 

5) Modtagere: Navn på kunde, samt navn og kontaktoplysninger (e-mail og telefon) på kontaktperson 

hos kunden 

Bofa forbeholder sig ret til at kontakte kontraktparten på de oplyste referencer. 

7.3.2 ESPD - Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere 

Ansøger skal erklære, at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

7.3.3 ESPD - Del VI: Afsluttende erklæringer 

Det er ikke nødvendigt, at ansøger udfylder felterne ”Dato” og ”Sted”, eller at ESPD’et underskrives. 

7.4 Sammenfatning af krav til ansøgningens indhold 

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

• Udfyldt ESPD. Sammenslutninger af virksomheder (fx konsortier) skal aflevere særskilt ESPD for 

hver virksomhed i sammenslutningen, jf. afsnit 7.2.1. Det samme gør sig gældende for enheder, som 

ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på, jf. afsnit 7.2.1. 
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• Hvis relevant, erklæring der statuerer, at deltagerne i en sammenslutning af virksomheder hæfter 

solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om, hvilken del-

tager der er udpeget til at kunne indgå aftaler med Bofa på sammenslutningens vegne, jf. afsnit 7.2.1. 

Ansøger bedes anvende den af Bofa udarbejdede konsortieerklæring. 

• Hvis relevant, erklæring eller anden dokumentation, der godtgør at ansøgeren faktisk råder over den 

nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 7.2.1. 

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal det fremgå af 

erklæringen/dokumentationen, at de pågældende enheder hæfter solidarisk med ansøger for den 

udbudte kontrakts gennemførelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer 

vedrørende levering af konkrete dele til opfyldelse af den udbudte kontrakt (referencer), skal der 

fremgå af erklæringen, at de konkrete dele af kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer 

sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3. Ansøger bedes anvende den af Bofa udarbejdede støtteerklæ-

ring om udnyttelse af andre enheders kapacitet. 

7.5 Udvælgelse – begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere 

Bofa har til hensigt at prækvalificere fem ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. 

Såfremt antallet af ansøgere, der ikke er omfattet af de i afsnit 7.2.2 angivne udelukkelsesgrunde og som 

opfylder de i afsnit 7.3.1 angivne krav til egnethed, overstiger fem, vil Bofa foretage en udvælgelse af de 

bedst egnede blandt disse ansøgere. 

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterium: 

• Den mest relevante erfaring 

Bofa vurderer de af ansøger oplyste erfaringer fra aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder 

om indsamling af affald fra husstande. I jo højere grad referencerne indholdsmæssigt svarer til den udbudte 

kontrakt, desto mere positivt vil Bofa bedømme ansøgningen. 

I sammenligningen mellem referencerne og den udbudte kontrakt vil Bofa bl.a. lægge vægt på, i hvilket om-

fang i) indsamlingen er sket fra husstande med problematiske adgangsveje, ii) under anvendelse af særligt 

tilpasset materiel for at imødekomme mindre fremkommelige tilkørselsveje og iii) aftalen har omfattet et inno-

vativt samarbejde og/eller nytænkende løsninger.  

Ansøger opfordres til at beskrive sine referencer udførligt og herunder påpege forhold, der gør den enkelte 

reference særligt sammenlignelig med den udbudte kontrakt.  

Udvælgelsen sker alene på baggrund af de referencer, som er angivet i ESPD, og højst tre. Har ansøger 

angivet flere referencer end tre, vil alene de tre nyeste referencer blive taget i betragtning ved udvælgelsen. 

Det gælder også, hvor ansøger er en sammenslutning af virksomheder og/eller hvor ansøger baserer sin 

ansøgning på en eller flere andre enheders teknisk og faglige formåen.  
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Bedømmer Bofa to eller flere ansøgninger lige positivt, og er det for afgørende for udvælgelsesbeslutningen 

at rangordne de heraf berørte ansøgere, sker rangordning ud fra omfanget af ansøgernes referencer målt på 

omsætning inden for de seneste tre år.  

8. Afgivelse af ansøgning 

8.1.1 Sprog 

Ansøgningen skal affattes på dansk. 

8.1.2 Form og frist for aflevering af ansøgning 

Ansøgningen afgives skriftligt og elektronisk via Udbudssystemet.  

Fristen for at uploade ansøgningen er 6. oktober kl. 12.00, jf. tidsplanen i afsnit 5.1. 

Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen uploades rettidigt. Ansøgninger, der ikke modtages rettidigt eller 

modtages på anden måde end elektronisk via Udbudssystemet, vil ikke blive taget i betragtning. 

8.2 Mulighed for at lade ansøger supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgning 

Bofa forbeholder sig efter åbningen af ansøgningerne muligheden for at lade ansøger supplere, præcisere 

eller fuldstændiggøre sin ansøgning i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.  

Det understreges, at Bofa ikke ved formuleringen af udbudsbekendtgørelsen eller disse udbudsbetingelser 

har tilsigtet at begrænse denne mulighed i forhold til specifikke dokumenter eller oplysninger, jf. udbudslovens 

§ 159, stk. 6. 

8.3 Meddelelse om prækvalifikation og anmodning om dokumentation for oplysninger i ESPD’et 

Med henblik på igangsættelse af tilbudsfasen modtager samtlige ansøgere hurtigst muligt og samtidigt med-

delelse om, hvilke ansøgere Bofa har prækvalificeret. 

Underretning om Bofas udvælgelsesbeslutning sendes til ansøgerne via udbudssystemet.  

For de udvalgte ansøgere vil underretningen indeholde en opfordring til at afgive indledende tilbud. De ud-

valgte ansøgere vil desuden blive anmodet om - inden for en passende frist - at indsende dokumentation for 

de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. afsnit 8.4. 

8.4 Dokumentation for oplysninger i ESPD 

Som dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, accepterer Bofa de former for doku-

mentation, der fremgår af udbudslovens § 153.  
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For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fremlægges i form af en 

serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra Skifteretten, ATP, Politiet og Skatteforvaltningen.  

Dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel kapacitet, henholdsvis teknisk og faglig kapa-

citet, samt for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, jf. afsnit 7.3.1 og afsnit 7.5 ovenfor, kan frem-

lægges i form af 

• uddrag af årsregnskab eller tilsvarende, der viser omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det ved 

ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår 

• kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver 

har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD 

Består ansøger af en sammenslutning af virksomheder, jf. afsnit 7.2.1 ovenfor, skal dokumentation fremlæg-

ges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.  

Er ansøgers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske 

og faglige formåen, jf. afsnit 7.2.1 ovenfor, skal dokumentation tillige helt eller delvis vedlægges for støtte-

virksomheden eller støttevirksomhederne.  

9. Besigtigelses- og orienteringsmøde 

Bofa inviterer de udvalgte ansøgere til et besigtigelses- og orienteringsmøde på Almegårdsvej 8, DK-3700 

Rønne. Orienteringsmødet afholdes den 19. oktober 2020 i tidsrummet [10-15], og mødet vil indebære kørsel 

rundt på Bornholm med henblik på at besigtige de lokale forhold, herunder husstande med besværlige ad-

gangs- og tilkørselsveje mv. 

På mødet vil Bofa præsentere opgaven og orientere tilbudsgiverne om erfaringer fra den nuværende affalds-

indsamling og forklare nærmere, hvilke forventninger Bofa har til den løsning, tilbudsgiverne kan byde ind 

med. 

Der vil ligeledes blive givet en mere generel orientering om udbudsmaterialets udformning og opbygning, 

udbudsforretningen og proceduren herfor. 

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiverne senest den 15. oktober 2020, meddele 

kontaktpersonen, jf. afsnit 2 ovenfor, hvorvidt tilbudsgiveren agter at deltage i besigtigelsesmødet og – i be-

kræftende fald – oplyse om forventet deltagerantal samt navn og titel på de forventede deltagere. Bofa tager 

forbehold for at reducere antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver, hvis det skønnes nødvendigt, herunder 

som følge af restriktioner i forbindelse med COVID-19. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål under besigtigelsesmødet. Bofa forbeholder sig imidlertid ret til 

på besigtigelsesmødet at henvise tilbudsgiverne til at fremsætte spørgsmålene skriftligt i stedet, jf. afsnit 10, 

hvis spørgsmålene efter Bofas vurdering ikke egner sig til besvarelse på mødet, herunder hvis en besvarelse 

vurderes at nødvendiggøre nærmere overvejelser hos Bofa. 
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I tilfælde af uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og Bofas mundtlige besvarelse af spørgsmål på 

mødet, vil udbudsmaterialet have forrang. Tilbudsgiverne opfordres dog til at forsøge at afklare eventuelle 

uhensigtsmæssigheder ved at stille skriftlige spørgsmål, jf. afsnit 10. 

Bofa vil udarbejde et referat af besigtigelsesmødet på dansk, der vil blive gjort tilgængeligt på udbudssyste-

met. Hvis referatet indeholder eventuelle rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet, vil referatet være at anse 

som et rettelsesblad med forrang i forhold til udbudsmaterialet. 

10. Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade 

Bofa opfordrer ansøger/tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, hvis ansøger/tilbudsgiver er i tvivl om 

forståelsen af udbudsmaterialet. Hvis ansøger/tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssighe-

der i udbudsmaterialet, opfordres ansøger/tilbudsgiver til at gøre Bofa opmærksom herpå hurtigst muligt. 

Bofa henstiller dog til, at ansøgere i prækvalifikationsfasen primært stiller spørgsmål, der relaterer sig til præ-

kvalifikationen, herunder eventuelle spørgsmål, som har væsentligt betydning for, om ansøger kan have in-

teresse i at afgive tilbud.  

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, har de udvalgte ansøgere mulighed for at stille yderligere spørgsmål 

til udbudsmaterialet forud for tilbudsfristen. 

Spørgsmål skal stilles skriftligt via Udbudssystemet. Spørgsmål skal stilles på dansk. 

Spørgsmål, der er Bofa i hænde inden den i tidsplanen anførte frist herfor, vil under alle omstændigheder 

blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, kan alene forventes besvaret, såfremt det er 

muligt for Bofa at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af ansøgnings- eller tilbudsfristen. 

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før udløbet af fristen, kan ikke forventes at blive besvaret. 

Hvis Bofa måtte have behov for at offentliggøre supplerende oplysninger senere end 6 dage før ansøgnings-

fristen eller en tilbudsfrist, vil fristen blive forlænget. 

Alle spørgsmål og svar vil anonymt blive gjort tilgængelige via Udbudssystemet. Dette vil så vidt muligt ske 

løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet.  

11. Beskrivelse af forhandlingsforløbet 

11.1 Formålet med forhandlingsforløbet 

Forhandlingerne har som det væsentligste til formål at etablere en hensigtsmæssig ramme for dialog mellem 

Bofa og tilbudsgiverne om tilbuddene og Bofas udbudsmateriale. Dialogen i forbindelse med forhandlingerne 

skal sikre, at tilbudsgivernes tilbud bedst muligt opfylder Bofas behov, understøtte en effektiv og god konkur-

rence om opgaven samt hindre misforståelser og fejl i forbindelse med udbudsprocessen. 
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11.2 Første forhandlingsrunde 

11.2.1 Indledende tilbud 

De indledende tilbud skal være baseret på det samlede udbudsmateriale, der er oplistet ovenfor i afsnit 4. 

11.2.2 Bofa forbeholder sig ret til tildeling på baggrund af indledende tilbud 

Bofa forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. 

De indledende tilbud gøres i givet fald ikke til genstand for forhandling. 

Tilbudsgiver opfordres derfor til ikke at tage forbehold i sit indledende tilbud, da det kan indebære, at tilbuddet 

anses at være ukonditionsmæssigt.  

11.2.3 Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud 

Efter modtagelse og gennemgang af de indledende tilbud, afholder Bofa et individuelt forhandlingsmøde med 

hver tilbudsgiver. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsig-

tighedsprincippet. Tilbudsgiver vil efterfølgende modtage et referat af sit forhandlingsmøde. 

Drøftelserne mellem Bofa og tilbudsgiver er fortrolige, og tilbudsgiver vil ikke modtage oplysninger om Bofas 

forhandling med de øvrige tilbudsgivere.  

Bofa afholder ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til 

forhandlingerne med Bofa. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan der efterfølgende være en individuel skriftlig 

afklaring af enkelte spørgsmål mellem tilbudsgiver og Bofa som en del af den samlede forhandlingsrunde. 

Bofa forbeholder sig ret til at indkalde til endnu et forhandlingsmøde i første forhandlingsrunde, hvis det vur-

deres nødvendigt. Alle tilbudsgivere vil i så fald blive inviteret til et yderligere forhandlingsmøde.  

11.2.4 Tema for forhandlingsmøder i første forhandlingsrunde 

Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder mulig-

heder for at optimere tilbudsgivers tilbud. 

Derudover ønsker Bofa blandt andet at have en dialog om, hvorvidt den udbudte kontrakt inkl. bilag kan 

optimeres, fx om der er forhold, som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer, samt 

om forhandlingstemaer som bl.a.: 

• Tilbuddets indhold i forhold til den borgernære løsning, dvs. opsamlingsmateriel, tømningsfrekvens, 

indsamlingsmateriel og intelligente løsninger (waste on demand) 

• Muligheder for og overvejelser i forhold til etablering af affaldsøer 

• Entreprenørens materiel (blandt andet i forhold til vanskelige tilkørselsveje) 
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• Det innovative samarbejde 

• Driftsorganisation, herunder ledelse, indsamlingsmedarbejdere, administration og vagtordning, sty-

resystem, ruteplanlægningssystem, kvalitetsledelsessystem mv.  

• Mulighed for eventuel fleksibel opstart, herunder hvis tilbudsgiver ikke kan skaffe det nødvendige 

materiel inden kontraktens ikrafttrædelse 

• Tilbudsgivers eventuelle forslag til forbedring af den udbudte kontrakt inkl. bilag 

Bofa vil desuden give feedback på stærke og svage punkter i de indledende tilbud. Denne feedback gives 

med henblik på at sikre, at tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud i forbindelse med afgivelse af revideret 

tilbud. Tilbudsgiver kan dog ikke forvente, at Bofa nødvendigvis giver feedback på samtlige stærke og svage 

punkter i tilbuddet. 

Der kan ikke forhandles om grundlæggende elementer, herunder minimumskrav og kriterier for tildeling.  

Endelig dagsorden for forhandlingsmødet vil forudgående blive udsendt til tilbudsgiver. 

11.3 Revideret udbudsmateriale (revideret tilbud) 

Bofa kan foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingerne. Bofa kan dog ikke fore-

tage ændringer af grundlæggende elementer, herunder minimumskrav og kriterier for tildeling.  

Den forventede frist for afgivelse af revideret tilbud fremgår af tidsplanen, jf. afsnit 5.1. Bofa vil dog specifikt 

opfordre til afgivelse af revideret tilbud.  

Det reviderede tilbud skal afgives på baggrund af det samlede udbudsmateriale med de eventuelle ændrin-

ger, som forhandlingerne måtte have givet anledning til. 

11.4 Forbehold om yderligere forhandlingsrunder 

Bofa forbeholder sig retten til at gennemføre yderligere forhandlingsrunder, hvis det skønnes nødvendigt på 

baggrund af de modtagne, reviderede tilbud. 

12. Afgivelse af tilbud 

12.1 Sprog 

Alle tilbud (herunder bilag) – uanset om der er tale om indledende eller reviderede tilbud - skal afgives på 

dansk. Eventuelle tekniske bilag, fx beskrivelse af materiel, kan dog være udarbejdet på engelsk. 
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12.2 Afgivelse af indledende tilbud 

12.2.1 Krav til indholdet af det indledende tilbud 

Det indledende tilbud skal indeholde de dokumenter, der er angivet nedenfor: 

• Udfyldt og underskrevet Bilag 2 - Tilbudsliste  

o Alle punkter i Bilag 2 - Tilbudsliste skal udfyldes, jf. afsnit 12.2.2. Bemærk, at Bilag 2 -Til-

budsliste indeholder flere faner, der alle skal udfyldes.  

o Det udfyldte Bilag 2 - Tilbudsliste bedes uploadet via Udbudssystemet i både Excel-format 

og PDF-format. Versionen i PDF-format skal være underskrevet og påført firmastempel. I 

tilfælde af uoverensstemmelse mellem Excel-filen og PDF-filen, er det PDF-filen, der er gæl-

dende. 

• Bilag 3 - Tilbudsdokument i udfyldt stand med eventuelle bilag 

Tilbuddet kan endvidere være vedlagt 

• Udfyldt bilag X - Tilbudsgivers forslag til forbedring af den udbudte kontrakt inkl. bilag 

Hvis tilbudsgiver anser, at vilkår eller krav i udbudsmaterialet udgør en betydelig cost-driver eller en væsentlig 

hindring for en optimal løsning af Bofas behov eller for et hensigtsmæssigt samarbejde i aftaleperioden, kan 

tilbudsgiver - som alternativ til at stille skriftlige spørgsmål - foreslå ændringer af udbudsmaterialet i bilag X - 

Tilbudsgivers forslag til forbedring af udbudsmaterialet.  

Hvis tilbudsgiver vedlægger bilag X - Tilbudsgivers forslag til forbedring af udbudsmaterialet, indgår det ikke 

i tilbuddet, men er et oplæg om forhold, som tilbudsgiver ønsker skal indgå i forhandlingerne med Bofa. 

Angivelserne i bilaget anses derfor ikke at udgøre forbehold, selv om de ikke er i overensstemmelse med 

udbudsmaterialet.  

Tilbudsgiver opfordres til ikke at vedlægge yderligere.  

12.2.2 Udfyldelse af Bilag 2 - Tilbudsliste 

Tilbudsgiver skal udfylde Bilag 2 - Tilbudsliste med priser og øvrige efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver 

skal angive priser for henholdsvis anskaffelse af opsamlingsmateriel (fane 2), udførelse af indsamling af de i 

udbuddet omfattede fraktioner af affald (fane 3) og gennemførelse af innovative tiltag til videreudvikling af 

affaldsordningen (fane 4).  

Tilbudsgivers priser for opsamlingsmateriel skal angives som maksimalpriser for det opsamlingsmateriel, som 

indgår i tilbudsgivers løsning. Tilbudsgivers priser for opsamlingsmateriel er inklusiv eventuelle udgifter til 

teknologi, sensorer eller andet relateret til udvikling af intelligente og/eller digitale løsninger, og Bofa forventes 

derfor ikke at have merudgifter i forhold til de af tilbudsgiver anførte maksimalpriser. 
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Bofa vil indkøbe materiellet via særskilte udbud, og tilbudsgiver skal refundere Bofa en eventuel merudgift, 

hvis materiellet (eller tilsvarende materiel) ikke kan anskaffes til den af tilbudsgiveren garanterede maksimal-

pris ved Bofas udbud, som forventes gennemført i 2. kvartal 2021. Bofa kan dog kræve, at Renovatøren selv 

skal indkøbe det af Renovatøren specificerede materiel og dermed levere en samlet løsning til Bofa, jf. afsnit 

5.2. i Bilag 1 – Kravspecifikation. 

Tilbudsgiver bedes angive en entydig betegnelse for det enkelte opsamlingsmateriel i Bilag 2 – Tilbudsliste 

og nærmere specificere materiellet i Bilag 3 – Tilbudsdokument. Bofa har ikke mulighed for at indkøbe mær-

kespecifikt opsamlingsmateriel via særskilte udbud, og det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver som minimum spe-

cificerer opsamlingsmateriellets type, art, design, mål (volumen) og de særlige karakteristika og funktioner, 

der har betydning for tilbudsgivers valg af opsamlingsmateriel, herunder i forhold til samspillet mellem de 

valgte beholdere, indsamlingskøretøjer og eventuelle intelligente og/eller digitale løsninger.  

I det omfang tilbudsgiver vil anvende det samme materiel til opsamling af flere fraktioner hos samme enhed 

(fx familiehuse), angives dette klart og tydeligt i skemaet, og maksimalprisen angives alene ud for én fraktion 

og sættes til 0 kr. for de øvrige fraktioner, som materiellet skal anvendes til.   

Tilbudsgivers priser for udførelse af affaldsindsamlingen skal angives som årlige enhedspriser for affaldsind-

samling fra de angivne  indsamlingssteder. Såvel antallet af husstande og tilmeldte erhvervsvirksomheder, 

der er omfattet af indsamlingsordningen, som fordelingen mellem de forskellige indsamlingssteder vil løbende 

ændre sig i kontraktperioden, og tilbudsgiver må påregne, at den faktiske, årlige afregning vil afvige fra den 

beregnede, årlige sum i Bilag 2- Tilbudsliste.     

Tilbudsgivers priser for innovation skal angives henholdsvis som timepriser for de angivne medarbejderkate-

gorier og tilbudsgivers overhead ved varer og tjenesteydelser fra tredjemand, som Bofa måtte indkøbe via 

tilbudsgiver. De angivne volumener af konsulenttimer og indkøb af varer og tjenesteydelser er alene til brug 

for evalueringen, og tilbudsgiver kan derfor ikke støtte ret herpå i aftaleperioden.  

12.2.3 Frist for aflevering af det indledende tilbud 

Det indledende tilbud skal være afgivet via Udbudssystemet inden den 9. november 2020 kl. 12:00, jf. tids-

planen i afsnit 5.1. 

Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet uploades rettidigt. Opmærksomheden henledes på, at processen 

med at uploade dokumenterne kan være tidskrævende og tilbudsgiver bør derfor sikre sig, at der er tilstræk-

kelig tid til at uploade det fulde tilbudsmateriale rettidigt. 

12.3 Afgivelse af revideret tilbud 

Tilbudsgivere, der har afgivet indledende tilbud, vil efter gennemførelsen af forhandlinger med Bofa blive 

opfordret til at afgive revideret tilbud. 
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12.3.1 Krav til indholdet af det reviderede tilbud 

Indholdskravene til reviderede tilbud er som udgangspunkt de samme som for det indledende tilbud, jf. afsnit 

12.2.1. Bofa kan dog i opfordringen til afgivelse af revideret tilbud ændre i, hvilke dokumenter det reviderede 

tilbud skal indeholde.  

Tilbudsgiver opfordres til ved brug af mark-up eller anden tydelig markering at angive, hvordan det reviderede 

tilbud adskiller sig fra det indledende tilbud. 

12.3.2 Frist for aflevering af de reviderede tilbud 

Den forventede frist for afgivelse af revideret tilbud fremgår af tidsplanen, jf. afsnit 5.1. Bofa vil i opfordringen 

til afgivelse af det reviderede tilbud angive den præcise tilbudsfrist.  

12.4 Mulighed for at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbud 

Bofa forbeholder sig efter åbningen af såvel indledende som reviderede tilbud muligheden for at lade tilbuds-

giver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 

5.  

Det understreges, at Bofa ikke ved formuleringen af udbudsbekendtgørelsen eller disse udbudsbetingelser 

har tilsigtet at begrænse denne mulighed i forhold til specifikke dokumenter eller oplysninger, jf. udbudslovens 

§ 159, stk. 6. 

13. Forbehold 

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold. Hvis tilbudsgiver anser krav eller vilkår i udbudsmaterialet for 

uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til i stedet at benytte muligheden for at stille 

spørgsmål til Bofa og/eller at fremkomme med forbedringsforslag, jf. bilag X - Tilbudsgivers forslag til forbed-

ring af udbudsmaterialet.  

Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes forbeholdet eller forbeholdene angivet i Bilag 2 - 

Tilbudsliste og beskrevet så præcist som mulig.  

Tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer, herunder mindstekrav, kan ikke danne grundlag for 

tildeling af kontrakt til tilbudsgiveren. Flere forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmate-

rialet kan medføre, at forbeholdene samlet set udgør et forbehold over for grundlæggende elementer. 

Det er tilbudsgivers risiko, at Bofa kan beslutte, at de afgivne tilbud ikke gøres til genstand for forhandling. 

Det er desuden tilbudsgivers risiko, at Bofa, fx på grund af uklarhed om et forbeholds afgrænsning, kan til-

lægge forbeholdet en mere vidtgående betydning end tiltænkt af tilbudsgiver.   



 

 

 

 

 

 

 22/27 

 

 

 

 

14. Alternative tilbud 

Der er ikke mulighed for at afgive alternative eller sideordnede tilbud. Tilbudsgiver opfordres til at inddrage 

eventuelle optimeringsforslag i forhandlingerne med Bofa, eventuelt ved brug af bilag X - Tilbudsgivers forslag 

til forbedring af udbudsmaterialet. 

15. Evaluering af tilbud 

15.1 Tildelingskriterium 

Tildeling af den udbudte kontrakt vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige 

tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. 

Vurderingen af hvilket tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil ske ud fra følgende væg-

tede underkriterier og delkriterier: 

Underkriterier Delkriterier Vægtning 

Pris   50 % 

Kvalitet   50 % 

 Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation 50 %  

 Uddannelse og arbejdsmiljø 20 %  

 Miljø- og ressourceforhold 30 %  

15.2 Evaluering af underkriterier og delkriterier 

Evalueringen af under- og delkriterierne vil ske som følger: 

De tilbudte priser vil blive omregnet til point på skalaen 0-10 som beskrevet nedenfor i afsnit 15.4. 

De kvalitative delkriterier vil blive tildelt point på skalaen 0-10 på følgende vis: 

Pointtil-
deling 

Beskrivelse 

10 Gives for det exceptionelle tilbud, som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen 
eller få uvæsentlige undtagelser. 

9 Gives for det fremragende tilbud, der med én eller få væsentlige undtagelser / flere 
uvæsentlige undtagelser opfylder underkriteriet bedst muligt. 

8 Gives for tilbud med en meget god opfyldelse af underkriteriet. 

7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet. 
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6 Gives for tilbud, hvor opfyldelsen af underkriteriet ligger mellem god og tilfredsstillende. 

5 Gives for tilbud med en tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 

4 Gives for tilbud med en opfyldelse af underkriteriet, der er mindre tilfredsstillende. 

3 Gives for tilbud, hvor opfyldelsen af underkriteriet ligger mellem mindre tilfredsstillende 
og utilfredsstillende. 

2 Gives for tilbud, hvor opfyldelsen af underkriteriet må anses for utilfredsstillende. 

1 Gives for tilbud, hvor opfyldelsen af underkriteriet må anses for meget utilfredsstillende. 

0 Gives for et tilbud, som er konditionsmæssigt, men hvor der ikke foreligger oplysninger, 
der kan tillægges positiv vægt i bedømmelsen af underkriteriet. 

For hver af de kvalitative delkriterier gives på baggrund af en samlet vurdering en pointscore i form af et ”helt 

tal” fra 0-10. 

For så vidt angår det kvalitative underkriterium kan tilbudsgiver ved sammenregning af pointscorerne under 

delkriterierne (ganget med deres vægtning) opnå en samlet bedømmelse for underkriteriet, der ikke udgør et 

”helt tal” (fx 7,5). I dette tilfælde vil der ikke blive rundet op, men blot blive ganget med vægtningen for under-

kriteriet. 

Tilsvarende kan tilbudsgiverne i den samlede bedømmelse (efter evalueringen af begge underkriterier) opnå 

et resultat, der ikke er et helt tal. Der vil heller ikke i dette tilfælde blive rundet op. 

Den samlede, vægtede pointscore vil blive angivet med to decimaler. 

Tilbuddet med den højeste samlede, vægtede pointscore er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

15.3 Krav om mindste pointscore for hvert af de kvalitative delkriterier 

Bofa gør opmærksom på, at det alene er tilbudsgivere, hvis tilbud opnår en pointscore på minimum 4 for hvert 

af de kvalitative delkriterier, der vil kunne blive tildelt den udbudte kontrakt. Det indebærer, at tilbud, der ikke 

lever op til dette krav, vil udgå fra evalueringen og bliver således ikke taget i betragtning i forbindelse med 

tildelingen.  

Tilbudsgiver bør derfor sikre, at den tilbudte løsning indebærer en opfyldelse af hvert af de kvalitative delkri-

terier, der som minimum vil svare til en pointscore på 4. 

15.4 Evaluering af underkriteriet ”Pris” 

Evalueringen sker på baggrund af en teknisk evalueringspris (herefter ”evalueringsprisen”), der skønnes at 

være repræsentativ for Bofas samlede udgifter til affaldsordningen i den samlede aftaleperiode, inkl. 
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forlængelser. Evalueringsprisen udregnes automatisk på baggrund af tilbudsgivers priser og fremgår af celle 

E35 i arket ”Forside” i Bilag 2- Tilbudsliste. 

Evalueringsprisen vil blive omregnet til point mellem 0 og 10.  

Der anvendes en lineær model, hvor den tilbudsgiver, der har tilbudt den laveste evalueringspris, bliver tildelt 

10 point, og hvor tilbud som er 50 % eller mere dyrere end tilbuddet med den laveste evalueringspris, bliver 

tildelt 0 point. 

Tilbud, der er mindre end 50% dyrere end tilbuddet med laveste evalueringspris vil blive tildelt point ved 

lineær interpolation. 

Pointmodellen er skitseret i eksempel 1 nedenfor: 

Eksempel 

Der anvendes som nævnt en lineær pointmodel, hvor: 

 

Laveste tilbudspris gives maksimumpoint (10 point) og minimumpoint gives til den laveste tilbudspris plus 50 % 

 

I et hypotetisk eksempel, hvor der indkommer tre tilbud, kan tilbudspriserne fordele sig således: 

      A’s tilbudspris er 100 kr., 

      B’s tilbudspris er 130 kr. 

      C’s tilbudspris er 150 kr., og 

D’s tilbudspris er 175 kr. 

 

Tilbudspriserne indebærer, at der bliver tale om et spænd, som går: 

      Fra laveste tilbudspris på 100 kr. (som giver 10 point) 

      Til laveste tilbudsprispris plus 50 % svarende til 150 kr. (som giver 0 point) 

 

Herefter kan tilbudspriserne omregnes lineært til følgende point, som dernæst skal ganges med vægtprocenten 

for ”Pris”: 

A får 10 point 

B får 4 point 

C får 0 point 

D får 0 point 

Evalueringsmodellen indebærer, at tilbud, der overstiger den laveste tilbudspris med 50 % eller mere, vil blive 

tildelt samme point (0 point), uagtet at tilbuddene ikke indeholder de samme priser. Konkret vil dette dog ikke 

kunne påvirke tildelingen, da Bofas vægtning af underkriterierne medfører, at tilbudsgivere, der har fået 0 

point for underkriteriet ”Pris”, ikke vil kunne vinde udbuddet. 

15.5 Evaluering af underkriteriet ”Kvalitet” med tilhørende delkriterier 

Ved evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” vil Bofa lægge vægt på, hvordan tilbudsgiverne samlet set præ-

sterer i relation til de tre delkriterier ”Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation”, ”Uddannelse og 

arbejdsmiljø” og ”Miljø- og ressourceforhold”. 
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Til brug for evalueringen af delkriteriet ”Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation” bedes til-

budsgiver udfylde afsnit 2 i Bilag 3 - Tilbudsdokument med de heri efterspurgte oplysninger. 

Til brug for evalueringen af delkriteriet ”Uddannelse og arbejdsmiljø” bedes tilbudsgiver udfylde afsnit 3 i 

Bilag 3 - Tilbudsdokument med de heri efterspurgte oplysninger.  

Til brug for evalueringen af delkriteriet ”Miljø og ressourceforhold” bedes tilbudsgiver udfylde afsnit 4 i Bilag 

3 - Tilbudsdokument med de heri efterspurgte oplysninger.  

Ved evalueringen af delkriteriet ”Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation” vil Bofa ud fra en 

helhedsvurdering lægge vægt på, at tilbudsgivers løsning udgør en effektiv og borgervenlig affaldsindsam-

lingsordning, som kan understøtte en så vidt muligt gnidningsfri opgaveløsning, en høj brugertilfredshed og 

danne grundlag for en optimal udsortering af de af udbuddet omfattede fraktioner af affald.  

I helhedsvurderingen vil det blandt andet vægte positivt, at tilbudsgivers oplysninger i afsnit 2 i Bilag 3 - 

Tilbudsdokument i høj grad sandsynliggør, 

• At tilbudsgivers indsamlingsmateriel er velegnet til at udføre affaldsindsamlingsopgaven, herunder 

at det imødekommer de særlige udfordringer, der foreligger på grund af Bornholms geografi og in-

frastruktur 

• At opsamlingsmateriellet i tilbudsgivers løsning i sammenhæng med tilbudsgivers tilrettelæggelse af 

affaldsindsamlingen kan forventes bidrage til en positiv indstilling hos borgerne og en høj efterlevelse 

af kravene til borgernes medvirken i affaldsordningen, herunder at løsningen tager behørigt hensyn 

til de særlige indsamlingssituationer, som gælder for nogle husstande 

• At både Bofa, borgere og tilmeldte erhvervsvirksomheder kan indrette sig i tillid til tilbudsgivers ud-

førelse af affaldsindsamlingen, og at tilbudsgiver vil sikre en hurtig, konstruktiv, systematisk og hen-

sigtsmæssig modtagelse, håndtering, afhjælpning og opsamling på klager og anden form for util-

fredshed 

• At tilbudsgivers løsning så vidt mulig imødegår såvel unødige kørsler som situationer, hvor borgerne 

oplever at skulle vente længe på at få tømt fulde beholdere  

• At tilbudsgiver i øvrigt har en proaktiv og innovativ tilgang til udførelse og videreudvikling af affalds-

indsamlingsordningen 

• At opfyldelse af ønske nr. 1-8 er indeholdt i tilbudsgivers løsning 

Ved evalueringen af delkriteriet ”Uddannelse og arbejdsmiljø” vil Bofa ud fra en helhedsvurdering lægge 

vægt på, at affaldsordningen i tilbudsgivers løsning varetages af kompetent personale i et godt arbejdsmiljø 

og under hensigtsmæssige arbejdsforhold.  

I helhedsvurderingen vil det blandt andet vægte positivt, at tilbudsgivers oplysninger i afsnit 3 i Bilag 3 - 

Tilbudsdokument i høj grad sandsynliggør, 
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• At de ledere og det personale, som tilbudsgiver vil anvende til at opfylde den udbudte kontrakt, til 

stadighed sikres et relevant højt uddannelsesniveau i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, som de 

skal udføre 

• At tilbudsgiver har relevante og fastintegrerede initiativer og arbejdsrutiner, som sikrer et godt ar-

bejdsmiljø og værner medarbejderne imod unødige risici og belastninger på kort og lang sigt i forhold 

til udførelsen af den udbudte opgave, herunder i forhold til indsamling fra husstande med særlige 

indsamlingssituationer 

•  At opfyldelse af ønske nr. 9 er indeholdt i tilbudsgivers løsning 

Ved evalueringen af delkriteriet ”Miljø- og ressourceforhold” vil Bofa ud fra en helhedsvurdering lægge 

vægt på, at affaldsordningen i tilbudsgivers tilbud i bred forstand er miljø- og klimavenlig. 

I helhedsvurderingen vil det blandt andet vægte positivt, at tilbudsgivers oplysninger i afsnit 4 i Bilag 3 - 

Tilbudsdokument i høj grad sandsynliggør, 

• At tilbudsgivers Indsamlingskøretøjer er miljø- og klimavenlige, herunder at Indsamlingskøretøjerne 

har et lavt CO2-udslip og anvender miljøvenlige drivmidler, fx el, biobrændsler eller lignende 

• At den tilbudte affaldsindsamlingsordning generelt er klima- og miljøvenlig og at tilbudsgiver i øvrigt 

arbejder aktivt med at begrænse miljø- og klimabelastningen ved affaldsindsamlingen  

• At opfyldelse af ønske nr. 10 er indeholdt i tilbudsgivers løsning 

16. Underretning om tildelingsbeslutning 

Tilbudsgiverne vil hurtigst muligt og samtidigt modtage skriftlig underretning om tildelingsbeslutningen. 

Underretningen om tildelingsbeslutningen er ikke et tilsagn om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren med 

det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men alene en underretning om udfaldet af Bofas evaluering. Der er 

ingen aftale eller løfte om kontraktindgåelse, før den udbudte kontrakt er underskrevet af begge parter. 

Bofas underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere for forpligtelserne i deres 

tilbud, der fortsat er bindende i overensstemmelse med vedståelsesfristen, jf. afsnit 17. 

Kontrakten kan først indgås efter udløbet af den lovpligtige standstill-periode. 

17. Vedståelse 

Tilbudsgiver skal vedstå samtlige sine tilbud (uanset om der er tale om et indledende eller revideret tilbud) i 

6 måneder regnet fra fristen for afgivelse af det pågældende tilbud. 
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18. Databehandling 

Den vindende tilbudsgiver vil forventeligt som led i opgavens udførelse behandle persondata på vegne af 

Bofa. Renovatøren skal derfor ved kontraktindgåelse underskrive en databehandleraftale baseret på den som 

bilag 4 til kontrakten vedlagte databehandleraftale. Databehandleraftalen vil blive tilpasset på baggrund af 

den vindende tilbudsgivers tilbud.  

19. Tilbudsgivers tilbudsmateriale 

Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men Bofas fortrolighedspligt viger i den udstrækning, hvor 

lovgivningen forpligter Bofa til at videregive oplysninger til tredjemand. 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige hensyn er særligt kriti-

ske, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud. Generelle angivelser om konkurrencefølsomhed eller 

lignende kan ikke forventes tillagt betydning. 

Tilbudsgiver vil så vidt muligt blive hørt, inden Bofa træffer beslutning om at videregive oplysninger til tredje-

mand. 

Bofa er til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i tilbudsgivers tilbudsmateriale i den udstrækning, 

hvor dette er til berettiget varetagelse af Bofas interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til 

udbuddet. 

 


