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Udbudsbetingelser – Fødevarestyrelsens bilflådestyrings-

projekt 

 

Indledning 

Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud 

på levering og vedligehold af et bilflådestyringssystem til Fødevarestyrelsen. 

Baggrund og formål 

Fødevarestyrelsens tjenestebiler skal udnyttes mere intensivt gennem bedre planlægning. I dag har 

Styrelsen 174 tjenestebiler, der særligt benyttes af tilsynsenheder over hele landet til gennemførelse af 

tilsyn. Bilerne er fordelt på mange forskellige adresser i Danmark.  

Finansieringen af bilerne ligger centralt i Styrelsen, medens brugsretten ligger i de enkelte enheder, der 

skal sikre, at de kan gennemføre de planlagte tilsyn.  

Til gennemførelsen af tilsyn benyttes tillige i vidt omfang kørsel i private biler. 

Tjenestebilerne benyttes ikke intensivt nok. Gennemsnittet af kørte km pr. bil ligger på et rimeligt ni-

veau, men der er store udsving i antallet af kørte km per bil, og en stor gruppe af biler kører ikke nok. 

Det gennemsnitlige antal af årlige køredage per bil ligger på et for lavt niveau – igen med stor varians. 

Formålet med løsningen er at sikre en mere intensiv udnyttelse af tjenestebilerne gennem bedre over-

blik og mere præcis planlægning af brugen. 

En mere intensiv brug af tjenestebilerne vil også kunne betyde, at omfanget af kørsel i private biler re-

duceres (der flyttes kørsel fra private biler til tjenestebiler), hvor det er hensigtsmæssigt.  

Den mere intensive brug af tjenestebiler opnås dels gennem ændring af arbejdsgange, herunder fælles 

retningslinjer på tværs af enheder, dels gennem anskaffelse af systemunderstøttelse, der giver mulig-

hed for et bedre overblik og mere præcis planlægning (booking af biler). 

Udbudsbetingelser 

Disse udbudsbetingelser gælder for Fødevarestyrelsens udbud af kontrakt om bilflådestyringssystem 

udbudsdirektivet (direktiv 2014/24) i henhold til udbudsbekendtgørelse afsendt til TED-databasen den 

17. februar 2016. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse 

med EU's udbudsregler, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebe-

handling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at Fødevarestyrelsen 
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vil afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i over-

ensstemmelse med EU's udbudsregler. 

Ordregivende myndighed 

Ordregiver under dette udbud er: 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup  

Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. skal rettes 

til Fødevarestyrelsen udpegede kontaktperson, som er: 

Karsten Bo Nielsen  

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Mobil: 7227 6736 

Mail: indkoeb@fvst.dk  

Udbudsmaterialets indhold 

Ud over nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende dokumen-

ter: 

 Bilag A: Kravspecifikation  

 Bilag B: Non-funktionelle krav 

 Bilag C: Fødevarestyrelsens Minimum Security Baselines 

 Bilag D: Kontraktudkast vedrørende Fødevarestyrelsens Bilflådestyringsprogram 

 Bilag E: Bilag til kontraktudkast vedrørende Fødevarestyrelsens Bilflådestyringsprogram 

 Bilag F: Evalueringsmodel 

 Bilag G: Databehandleraftale 

 Bilag: ESPD 

 Bilag: Støtteerklæring 

 Bilag: Skema til kravspecifikationer 

mailto:indkoeb@fvst.dk
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Tilbudsgiver opfordres til straks ved modtagelsen af nærværende udbudsmateriale at sikre sig, at det 

modtagne eksemplar er fuldstændigt. 

 

Udbudsform 

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud 

Udvælgelseskriterier (mindste krav) 

Personlige forhold 

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at være omfattet af de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbuds-

direktivets artikel 45 stk. 1 og stk. 2 litra a, b, c, e og f. Dvs. bl.a. udelukkelsesgrunde om konkurs og 

strafbare forhold. 

Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremsende: 

 Udfyldt Tro og love-erklæring vedr. gæld til det offentlige på over 100.000 kr., jf. bekendtgørelse 

nr. 336 af 13. maj 1997 og at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 

1 stk. 2. En Tro- og love erklæring kan downloades fra Udbudsportalens hjemmeside. 

(http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Tro-og-love-erklaringer/) 

Den/de vindende tilbudsgivere skal desuden på tidspunktet for kontraktunderskrivelse, jf. tidsplan have 

følgende dokumentation: 

 En kopi af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen eller lignende dokumentation udstedt af 

relevante myndigheder. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfri-

sten. Serviceattesten kan rekvireres via Erhvervsstyrelsens hjemmeside: 

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny 

Der gøres opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kan have en sagsbehandlingstid på ca. 2 uger. 

Finansiel formåen 

Tilbudsgiver skal medsende årsrapport for de senest tre tilgængelige regnskabsår. 

Teknisk formåen 

Tilbudsgiver skal desuden opfylde de minimumskrav der fremgår af Bilag A. 

Tildelingskriterium 

Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, 

vil blive taget i betragtning. 
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Tildeling af kontrakten vil ske ud fra kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". 

De samlede omkostninger for opgaven, system og licenser, må over 4 år ikke overstige DKK  

3.000.000. 

Timeprisen for senere tilretninger i systemet, eller andre opgaver henførende til projektet, må ikke over-

stige DKK 900.- 

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier og vægtning: 

 

Underkriterier Vægt i % 

Pris 30 

Pris på levering af system i henhold til krav-

specifikation 

70% 

Timepriser på efterfølgende brug af leveran-

døren, til forbedringer, ændringer eller andet 

30% 

  

Kvalitet 70 

Bookingsystem – bestilling af tjenestebiler og 

planlægning af kørsel 

25% 

Digitale kørebøger – overblik over hvor og 

hvordan bilerne kører som grundlag for stati-

stik, samt grundlag for kørselsrefusion 

25% 

Statistik og ledelsesinformation 25% 

Drift – administration af værkstedsregninger 

osv. 

10% 

Test af brugervenlighed 15% 

 

Ved pris forstår en vurdering af: jf. ovenstående tabel om pris samt den uddybende beskrivelse i bila-

get om evalueringsmodel. Ved vurderingen af pris ses på den samlede omkostning, som Fødevaresty-

relsen samlet skal betale over fire år for alle de ydelser, der er beskrevet i kravsspecifikationen. Det for-

ventes at tilbudsgivere beskriver denne således at den klart kan opdeles på anskaffelsesomkostninger 
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samt på licensomkostninger. Det er i udbudsbekendtgørelsen beskrevet hvor en stor del, der højest må 

udgøres af anskaffelses- henholdsvis licensomkostninger, men herudover vægter det ikke positivt eller 

negativt, at omkostningerne er af henholdsvis den ene eller den anden art. 

Ved kvalitet forstår en vurdering af: jf. den ovenstående tabel om kvalitet, samt bilag om evaluerings-

modellen uddybende beskrivelse. Det forventes, at tilbudsgivere nøjagtigt foretager en beskrivelse af 

de enkelte elementer, der indgår i evalueringsmodellen hver for sig, således at udbyder har mulighed 

for at vurdere de enkelte dele hver for sig og samlet. Det vægter positivt, at det samlede system er bru-

gervenligt, vel gennemprøvet og at dette kan dokumenteres, samt benytter sig af gængse og anerkend-

te standarder. 

Kontraktvilkår 

Der indgås en kontrakt for en periode på 4 år med option på forlængelse i op til 2 gang med 1 år. Det vil 

sige, at den længst mulige kontraktperiode vil være 6 år. Kontrakten skal indgås på grundlag af det kon-

traktudkast, der indgår som bilag D til udbudsmaterialet. En endelig aftale er først indgået, når en skrift-

lig kontrakt er underskrevet af begge parter. Derudover skal den vidende tilbudsgiver underskrive den 

databehandleraftale der indgår som bilag  

Aflevering af tilbud. 

Frist for modtagelse af tilbud er mandag den 11. april 2016, kl. 13.00. 

Tilbuddet skal være skriftligt og sendes til/afleveres på følgende adresse: 

Karsten Bo Nielsen  

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Formkrav 

Følgende forudsætninger er gældende i forbindelse med tilbudsafgivning: 

Tilbuddet afleveret i én papirbaseret underskrevet original og en elektronisk version på USB-nøgle. 

Skemaet ”Skema til kravsspecifikationer – Bilprojekt” skal anvendes ved beskrivelse af tilbuddet.   

Tilbuddet skal udarbejdes på dansk. 

Tilbuddets priser skal være i danske kroner og ekskl. moms. 

Tilbuddet skal være mærket: `Udbud af Fødevarestyrelsens bilflådestyring`. 
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Spørgsmål - orienteringsmøder, betingelser osv. 

Spørgsmål stillet 6 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage 

før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbuds-

fristen.  Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentlig-

gjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Tidsplan 

Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: 

Aktivitet Dato 

Offentliggørelse onsdag den 17. februar 2016 

Frist for indsendelse af spørgsmål mandag den 4. april 2016 

Tilbudsfrist mandag den 11. april 2016 

Orientering om det vindende tilbud mandag den 2. maj 2016 

Standstill-periode udløber torsdag den 12. maj 2016 

Forventet kontraktunderskrivelse fredag den 20. maj 2016 

 

Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. Større afvigelser vil 

blive meddelt tilbudsgiverne. 

Fortrolighed 

Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår til-

budsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold, jf. udbudsdirektivets art. 21. 

Vedståelsesperiode 

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver og skal vedstås i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb for afgivel-

se af det endelige tilbud. 

Oplysning om underleverandører/konsortiedannelse 
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Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og der-

med ansvarlig over for Fødevarestyrelsen. 

 Konsortier: Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal 

de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt. Deltagere i 

konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og evt. kontrakt. 

 Underleverandører: Såfremt tilbudsgiver vælger at anvende underleverandører til udførelsen af 

den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og enty-

digt i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse tilbudsgivers 

fulde ansvar under eventuel kontrakt.  

Mulighed for alternative tilbud eller afvigelse af mere end et tilbud 

Der kan ikke afgives alternative tilbud, dvs. tilbud der afviger fra den beskrevne opgave. 

Bestemmelse om forbehold 

Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddet har karakter af 

forbehold, herunder uoverensstemmelser i form af manglende opfyldelse eller besvarelse af krav ifølge 

kravspecifikationen eller kontraktudkastet. Fødevarestyrelsen er berettiget til at afvise ethvert tilbud 

med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Fø-

devarestyrelsen er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i ud-

budsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af ordregiver kan prissættes med den fornødne sikkerhed 

eller er bagatelagtigt. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbe-

hold over for mindstekrav afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbe-

hold, da forbehold indebære betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis til-

budsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og re-

degøre for, hvorfor forbeholdet er taget. 

Omkostninger og tilbudsvederlag 

Tilbudsgiver kan ikke få tilbud tilbageleveret fra Fødevarestyrelsen, der til gengæld er uberettiget til at 

anvende tilbuddet i andre sammenhænge end i forhold vedrørende nærværende udbud. Tilbudsgivers 

omkostninger forbundet med at afgive tilbud under nærværende udbud er Fødevarestyrelsen uved-

kommende. 

Annullering 

Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbuddet af Fødevarestyrelsen kunne annulle-

res, hvis Fødevarestyrelsen har saglig grund til annullering. Ved evt. annullering sker der ingen erstat-

ning for udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud. Såfremt der alene modtages ét tilbud, vil dette 

tilbud tages i betragtning såfremt tilbuddet er konditionsmæssigt. 
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Aktindsigt 

Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. 

Resultatet af udbuddet vil alene og i anonymiseret form blive videreformidlet til tilbudsgivere, hvis tilbud 

er konditionsmæssige. Fødevarestyrelsen er dog forpligtet til, på baggrund af evt. anmodning om akt-

indsigt i den konkrete udbudssag, at foretage en vurdering af, hvorvidt der kan gives aktindsigt, og i gi-

vet fald hvilke oplysninger, der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. gives afslag om aktindsigt i konkrete 

tilbud eller dele heraf, såfremt det vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives 

afslag på aktindsigt, hvis tilbuddet indeholder oplysninger, som kompromitterer tilbudsgivers forret-

ningshemmeligheder eller lignende.  

Tilbudsgiver bedes på forhånd angive, hvilke dele af tilbuddet, som anses som forretningshemmelighe-

der og derfor ikke ønskes omfattet af aktindsigt samt begrundelser herfor. Der gøres opmærksom på, at 

det er Fødevarestyrelsens opgave, bl.a. på baggrund af retspraksis, at beslutte, hvilke oplysninger m.v. 

der kan gives aktindsigt i. Grundet offentlighedsreglernes indretning kan der ikke på forhånd gives ga-

ranti for, at tilbudsgivers ønske om at undlade informationer for aktindsigt kan følges. Der gøres endvi-

dere opmærksom på, at der ved en eventuel klagesag eller andre myndigheders behandling af dette 

udbud ikke kan garanteres beskyttelse af oplysninger. 


