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1. ORDREGIVER 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31, DK-2600 Glostrup, Danmark 

Hjemmeside: www.fvst.dk  

Kontaktperson: Camilla Kølby 

E-mail adresse: udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk 

 

2. PRÆKVALIFIKATION: ANSØGNING OM AT DELTAGE - UDELUKKEL-

SE OG EGNETHED  

Tilbudsgiveren skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person der er til-

budsgiver og dermed ansvarlig over for Ordregiver. 

 

Ordregiver har til hensigt at opfordre minimum 5 og maksimum 7 ansøgere til at afgive 

tilbud. Udvælgelsen af ansøgerne vil ske blandt de virksomheder, der har den fornødne ka-

pacitet til at løfte den udbudte opgave. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på relevan-

sen og kvaliteten af de oplyste referencer i forhold til den udbudte opgave.    

 

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal fremsende de i 

pkt. 2.2 til 2.5 krævede oplysninger i forbindelse med sin ansøgning. Oplysningerne skal 

gives ved at udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og vedlægge dette 

dokument ansøgningen.  

 

I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation, skal Tilbudsgiver på Ordregivers adresse 

aflevere 4 fysiske eksemplarer samt én USB indeholdende nedenstående dokumenter: 

 

• Udfyldt ESPD  

o Udfyldt XML fil (vedlagt på USB) 

o Udfyldt PDF  

• Bilag A – Referencer 

• Bilag B - Støtteerklæringer 

 

2.1 Udfyldelse af ESPD  

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er ramt af nogen af de udelukkel-

sesgrunde, som er anført i pkt. 2.3, og for, at tilbudsgiveren opfylder kravene i pkt. 2.4 og 

2.5, skal tilbudsgiveren med sit tilbud vedlægge et udfyldt ESPD-dokument. Det ESPD-

dokument, som tilbudsgiveren skal udfylde, indgår som del af udbudsmaterialet og kan fin-

des på Ordregivers hjemmeside samme sted som udbudsmaterialet. 

 

Der gøres opmærksom på, at ESPD-dokumentet er et elektronisk dokument i form af en 

xml-fil, som tilbudsgiver skal downloade fra Ordregivers hjemmeside til tilbudsgivers egen 

computer. Når dokumentet er downloadet, er det muligt at åbne dokumentet med henblik på 

udfyldelse heraf via følgende internetadresse: 

http://www.fvst.dk/
mailto:udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da  

Dokumentet kan alene åbnes via denne adresse. Hvis man forsøger at åbne ESPD-

dokumentet ved at dobbeltklikke på filen, virker det ikke. 

 

Tilbudsgiverne skal først vælge ”Jeg er en økonomisk aktør” og dernæst ”Importere ESPD”. 

Herefter skal tilbudsgiver uploade den xml-fil, som udgør ESPD-dokumentet, og som til-

budsgiveren har downloadet fra Ordregivers hjemmeside. ESPD-dokumentet vil herefter 

kunne åbnes ved at klikke på ”Næste”. 

 

For nærmere vejledning om udfyldelse af ESPD-dokumentet henvises der til Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Det elektroniske ESPD - Sådan virker det”, der kan 

findes på adressen: 

http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_eespd.pdf. 

Den angivne dokumentation danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt Til-

budsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke leverandører, der opfordres til 

at afgive tilbud.  

 

2.2 Oplysninger om den økonomiske aktør  

Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en 

mikro virksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt, hvorvidt ansøger deltager i 

udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II, afsnit A). 

 

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresser på den eller de personer, der måtte være 

beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, 

stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræ-

sentation (ESPD del II, afsnit B). 

 

Slutteligt skal ansøger underskrive sin ansøgning (ESPD del VI).  

 

2.3 Udelukkelsesgrunde   

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 

udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136 (ESPD del III, afsnit A- Grunde vedrørende straffe-

domme og B- Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sik-

ringsordninger). 

 

2.4 Økonomisk og finansiel formåen 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med udfyldelse af føl-

gende punkter: del IV, afsnit B. 

 

Tilbudsgiver skal endvidere benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt 

bevis for, hvordan tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for 

udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før Ordregivers beslutning om 

tildeling af Kontrakten, skal den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kon-

trakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæi-

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da
http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_eespd.pdf
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ske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens vejledning herom. 

 

Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation: 

1. Årsomsætning: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste tre di-

sponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller starte-

de sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammen-

slutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver 

af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. 

 

2.5 Teknisk og/eller faglig formåen  

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med udfyldelse af føl-

gende punkter: del IV, afsnit C. 

Tilbudsgiver skal endvidere benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt 

bevis for, hvordan tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for 

udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før Ordregivers beslutning om 

tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kon-

trakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæi-

ske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens vejledning herom. 

 

Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation beskrevet i bilag A - Refe-

rencer: 

 

Der ønskes minimum 2, maksimalt 5 referencer vedr. landsdækkende lancerings- og mar-

kedsføringskampagner af nye produkter, brands eller koncepter og andre lignende kommu-

nikationsopgaver, hvor der fx har været fokus på at opfylde succeskriterier på kendskab, 

kundskabsgrad og forbrugertillid og –adfærd fra de seneste 3 år og hvor opgavens omfang 

minder om Ordregivers forhold hvad angår volumen og kompleksitet. Hver reference må 

maksimalt fylde 3 A4-sider. Det ses gerne at referencer i videst muligt omfang er fra Dan-

mark eller lignende markeder. 

  

2.6 Konsortier   

Ansøges der om prækvalifikation af et konsortium, skal de krævede oplysninger under pkt. 

2.2 til 2.5 afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurde-

ringen (pkt. 2.4 og 2.5) dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.  

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en grup-

pe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et sær-

skilt ESPD.  

 



 

Side 6/16 

 

  

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i 

gruppen de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på 

den deltagende gruppe (ESPD del II, afsnit A).    

 

2.7 Ansøger baserer sig på andre enheders formåen  

Hvis ansøger – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse 

af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske 

og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger under pkt. 2.2 til 2.5 afgives for 

samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 2.4 og 2.5) være den 

samlede egnethed, der vurderes.   

 

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller 

faglige erfaringer, skal den anden enhed udføre den pågældende del af tjenesteydelsen, jf. 

udbudslovens § 144, stk. 3.  

 

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal der vedlægges en særskilt ESPD 

med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt og underskrevet af de 

pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C).  

 

I forbindelse med fremsendelse af dokumentation for de i ESPD-dokumentet indeholdte 

oplysninger, skal tilbudsgiveren i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over 

den nødvendige økonomiske og finansielle formå eller tekniske og faglige formåen hos den 

støttende enhed. Dette skal ske ved fremlæggelse af en støtteerklæring, som dokumenterer, 

at den støttende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Tilbudsgiver skal såle-

des udfylde Bilag B – Støtteerklæring for økonomiske og finansielle formåen og / eller tek-

niske og faglige formåen. 

 

2.8 Underleverandører hvis kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på  

Hvis ansøger har til hensigt at give en del af Kontrakten videre til underleverandører som 

underleverancer, skal dette oplyses i ESPD (ESPD del II, afsnit D- Oplysninger om under-

leverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på).  

 

2.9  Indhentelse af dokumentation 

Inden Ordregiver beslutter at tildele en tilbudsgiver kontrakten, vil Ordregiver indhente 

nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet 

i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 151, stk. 1. Ordregiver kan i øvrigt på ethvert tids-

punkt under udbudsproceduren kræve denne dokumentation fremlagt, når det er nødvendigt 

for at sikre, at udbudsproceduren gennemføres korrekt, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. Kræ-

vet dokumentation skal af tilbudsgiveren fremsendes snarest og seneste inden 5 Arbejdsda-

ge fra Ordregiver har fremsat anmodning herom. 

 

Ordregiver kan anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumenta-

tion vedrørende tilbudsgiverens egnethed eller formåen, jf. Udbudslovens § 151, stk. 4. 

Særligt med henblik på dokumentation for en tilbudsgivers økonomiske og finansielle for-
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måen bemærkes, at en tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved 

ethvert andet dokument, som Ordregiver finder passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig 

grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som er anført i pkt. 2.4, jf. Udbudslo-

vens § 154, stk. 2. 

 

2.10 Skriftlige spørgsmål til prækvalifikationen 

Potentielle tilbudsgivere har mulighed for stille spørgsmål til prækvalifikationen. Spørgs-

målene skal være på dansk og skal stilles skriftligt, gerne pr. e-mail til følgende e-mail 

adresse: udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk 

 

Potentielle tilbudsgivernes spørgsmål og ordregivers besvarelser vil blive anonymiseret og 

tilgængeliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside via følgende link: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-

udbud.aspx. 

 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål til prækvalifikationen stilles senest den 16. september 

2016. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter dette tidspunkt og dato, vil ordregiver be-

svare sådanne spørgsmål senest den 20. september 2016, medmindre ordregiver vurderer, 

at dette er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er modtaget efter den sidstnævnte 

dato, kan ikke forventes besvaret. 

 

 

3. TILBUDSPROCESSEN 

Dette udbud afholdes som et begrænset udbud efter reglerne i udbudsloven. De virksomhe-

der, der er prækvalificeret efter udvælgelsesfasen i udbuddet, er inviteret til at deltage i til-

budsfasen. 

 

Tilbudsfasen omfatter følgende stadier og milepæle: 

1) Udarbejdelse af tilbud - tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud på bag-

grund af udbudsmaterialet og dette afsluttes med afgivelse af tilbud inden tilbudsfri-

stens udløb, jf. punkt 4.3.1. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at deltage i 

et orienteringsmøde, jf. punkt 4.4, og mulighed for at stille skriftlige spørgsmål, jf. 

punkt 4.5.  

2) Vurdering af tilbuddene - ordregiver påbegynder vurderingen af tilbuddene efter or-

dregivers åbning af tilbuddene. Vurderingen af tilbuddene foretages af ordregiver i 

overensstemmelse med de i punkt 5.4 angivne tildelingskriterier. Før ordregivers be-

slutning om tildeling af kontrakt, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som or-

dregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de op-

lysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument. 

3) Tildeling af kontrakten - ordregiver træffer beslutning om tildeling af kontrakten, som 

ledsages af en underretning af samtlige tilbudsgivere om beslutningen. Kontrakten 

anses for indgået, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten underskrives først efter 

mailto:udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
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udløbet af en standstill-periode. Efter kontraktens underskrift sender ordregiver en 

bekendtgørelse om tildeling af ordre til offentliggørelse på TED1. 

 

Nedenfor gennemgås hvert af de nævnte stadier og milepæle i tilbudsfasen. 

 

4. UDARBEJDELSE AF TILBUD 

4.1 Udbudsmaterialet 

Til brug for tilbudsgivers udarbejdelse af tilbud har ordregiver udarbejdet udbudsmateriale, 

som består af følgende dokumenter: 

 Udbudsbekendtgørelse, som sætter den overordnede ramme for opgaven, der skal 

løses i udbuddet. 

 Nærværende udbudsbetingelser med bilag A og B, som navnlig indeholder ret-

ningslinjer for udarbejdelse af tilbuddene, kriterier for vurdering af tilbuddene og in-

formation angående tildeling af kontrakten.  

 ESPD, som er standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument. 

 Udkast til kontrakt, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forhol-

det mellem kontraktparterne i kontraktens løbetid. 

 Kravspecifikation med bilag 1 til 8, som i detaljer beskriver den opgave, der skal lø-

ses i udbuddet. 

 

4.2 Vejledning til udarbejdelse af tilbud 

 

4.2.1 Indledning 

Det bemærkes, at det udelukkende er tilbudsgivere, som Ordregiver har opfordret til at afgi-

ve tilbud i prækvalifikationsfasen, der skal udarbejde tilbud.  

 

Inden tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud, anbefales det, at tilbudsgiver sæt-

ter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det 

udelukkende er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er komplet og overholder de i udbudsbe-

tingelserne fastsatte retningslinjer.  

 

I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud (punkt 4.2.2), samt 

hvilke formkrav, der gælder for tilbuddet (punkt 4.3). 

 

4.2.2 Tilbuddets indhold og disposition  

 

4.2.2.1 Alternative tilbud 

Tilbudsgiver har som angivet i udbudsbekendtgørelsen ikke adgang til at afgive alternativt 

tilbud. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. 

                                                   

 
1
 TED (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "supplementet til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU. 
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4.2.2.2  Forbehold og mindstekrav  

Indenfor de nedenfor angivne rammer har tilbudsgiver mulighed for at tage forbehold over 

for de dele af udbudsmaterialet, der ikke er grundlæggende elementer i udbudsmaterialet 

eller mindstekrav.  

 

 

Hvis tilbudsgiver tager forbehold over for udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver angive, 

hvad konsekvenserne af disse forbehold er, og hvilke konkrete bestemmelser eller kravfor-

muleringer, tilbudsgiver vil erstatte.  

 

Eventuelle forbehold vil blive tillagt betydning i tilbudsevalueringen inden for rammerne af 

de kvalitative underkriterier i punkt 5.4. 

 

Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mind-

stekrav. Det bemærkes i den forbindelse, at kontrakten i sin helhed anses som mindstekrav. 

Dette betyder, at der ikke må tages forbehold over for kontrakten 

 

Ved et forbehold overfor grundlæggende element i udbudsmaterialet forstås et forbehold, 

som kan medføre væsentlig fordrejning af konkurrencen, såfremt forbeholdet tillades. Flere 

forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan samlet set medfø-

re, at forbeholdene må anses som grundlæggende.  

 

Ved et mindstekrav forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, 

idet fravigelser fra kravet ikke accepteres.  

 

Tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindste-

krav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige.  

  

 

4.2.3 Fortrolighed 

Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter 

i ordregivers udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om 

adgang til aktindsigt hos myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at 

konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktind-

sigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis 

fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af ordregiver. Det ind-

går dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt 

om, at dele af tilbuddet behandles fortroligt og i den forbindelse har indikeret, hvilke oplys-

ninger/elementer i tilbuddet der skal behandles fortroligt. 

 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som af forretningsmæssige hensyn 

ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver derfor angive dette i sit tilbud. Ordregiver 
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vil dog uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til 

at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 

 

4.2.4 Forhandlingsforbud 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke kan 

forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig inden 

for de udbudsretlige rammer for forhandling, som bl.a. følger af udbudsloven. 

 

Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne 

bør drage omsorg for, at deres tilbud er udarbejdet således, at kontrakten vil kunne indgås 

uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og ordregiver. 

 

Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle rele-

vante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. 

 

4.3 Formkrav til tilbuddet 

 

4.3.1 Frist for afgivelse af tilbuddet 

Fristen for afgivelse af tilbud er 

 

 mandag, den 14. november 2016, kl. 12:00. 

 

Det er særligt vigtigt, at tilbudsgiver overholder denne frist, da tilbud, som modtages efter 

dette tidspunkt, ikke vil blive taget i betragtning. 

 

Tilbudsgiver bør derfor afsætte tilstrækkelig tid til aflevering af tilbuddet inden for fristen. 

 

4.3.2 Adresse, antal eksemplarer mv. 

Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 

 

 Fødevarestyrelsen, 

 att. Camilla Kølby 

 Stationsparken 31-33, DK-2600 Glostrup, Danmark 

 

Tilbud må ikke indsendes pr. mail. 

 

Tilbudsgiver bør endvidere være opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at 

tilbuddet afleveres på den korrekte adresse inden for den i punkt 4.3.1 nævnte frist. 

 

Tilbudsgiver skal sikre sig at alle relevante dokumenter jf. kravspecifikationens punkt 6 er 

indeholdt i tilbuddet. Tilbuddet behøver således ikke at indeholde kontrakten, da denne an-

ses for accepteret af tilbudsgiver. 
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Tilbuddet skal afleveres i 10 papireksemplarer i en lukket forsendelse og mærket ” Udvik-

ling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt ma-

terialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019.. Må ikke åbnes af 

poståbningen".  

 

I kuverten skal der endvidere vedlægges et eksemplar af tilbuddet i elektronisk form på 

USB, som skal være kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF. Hvis der er 

uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det elektroniske 

tilbud gældende. 

 

4.3.3 Sprog 

Tilbuddet skal være på dansk. 

 

4.3.4 Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i seks måneder fra tilbudsfristens udløb dog senest til den 

14. maj 2017. 

 

4.4 Orienteringsmøde 

Ordregiver inviterer de prækvalificerede tilbudsgivere til orienteringsmøde om udbuddet. 

Mødet vil blive afholdt tirsdag den 25. oktober 2016 i tidsrummet kl. 13-15, på følgende 

adresse: 

 

 Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, DK-2600 Glostrup, Danmark 

 

På mødet vil ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte 

kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets op-

bygning, samt hvordan tilbudsgiverne skal forholde sig til udbudsmaterialet. 

 

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes de prækvalificerede tilbudsgivere 

senest den 19. oktober 2016 meddele, hvorvidt tilbudsgiver agter at deltage i orienterings-

mødet med oplysning om forventet deltagerantal. Meddelelse om deltagelse i orienterings-

mødet sendes til email-adressen: udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk. Ordregiver tager 

forbehold for at reducere antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver.  

 

Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under orienteringsmødet. Såfremt spørgsmålet efter or-

dregivers vurdering ikke egner sig til besvarelse på mødet, herunder hvis en besvarelse vur-

deres at kræve nærmere overvejelser hos ordregiver, kan ordregiver dog henvise tilbudsgi-

ver til at stille spørgsmålet skriftligt. 

 

Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som de prækvalificerede til-

budsgivere efterfølgende vil få adgang til. 

 

mailto:udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk
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4.5 Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet 

De prækvalificerede tilbudsgivere kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Det 

bemærkes i den forbindelse, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet 

er komplet og udformet i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsmaterialet. Derfor 

er det ofte hensigtsmæssigt, at tilbudsgiver benytter sig af muligheden for at stille spørgs-

mål. 

 

Hvis tilbudsgiver er i tvivl om udfærdigelse af tilbud, opfordres tilbudsgiver til at stille 

skriftlige spørgsmål. 

 

Endvidere opfordres tilbudsgiver til at stille skriftlige spørgsmål, hvis tilbudsgiver opfatter 

elementer i kontrakten og/eller kontraktens bilag som uacceptable eller klart uhensigtsmæs-

sige. I sådanne spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer 

tilbudsgiver vil foreslå som erstatning. 

 

Ordregiver vil på baggrund af de modtagne henvendelser konkret tage stilling til, om de 

foreslåede ændringer til udbudsmaterialet vil blive indarbejdet. Ændringer vil under alle 

omstændigheder ikke blive foretaget, såfremt disse kan anses som væsentlige ændringer af 

det oprindelige udbudsmateriale, eller ændringerne kan medføre fare for konkurrencefor-

drejning eller forskelsbehandling. Eventuelle ændringer vil samtidigt blive meddelt alle 

tilbudsgivere, der herefter vil afgive tilbud på ens vilkår. 

 

Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles skriftligt, gerne pr. e-mail til følgende e-

mail adresse: udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk 

 

Tilbudsgivernes spørgsmål og ordregivers besvarelser vil blive anonymiseret og tilgænge-

liggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside via følgende link: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-

udbud.aspx. 

 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest den 4. november 2016. Hvis ordregiver 

modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål senest den 

8. november 2016, medmindre ordregiver vurderer, at dette er uforholdsmæssigt byrde-

fuldt. Spørgsmål, som er modtaget efter den sidstnævnte dato, kan ikke forventes besvaret. 

 

 

5. ORDREGIVERS VURDERING AF TILBUD 

5.1 Åbning af tilbud  

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.  

 

5.2 Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål 

Efter tilbuddene er åbnet, vil ordregiver som det første skridt vurdere, hvorvidt tilbuddene 

opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet.  

 

mailto:udbud-dyrevelfaerdsmaerke@fvst.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
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Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 

159, stk. 5 & 6, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.  

 

Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder ordregiver sig endvidere 

retten til at indhente yderligere oplysninger inden for rammerne svarende til § 159 i udbuds-

loven. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller 

dokumentation fra tilbudsgiverne. 

 

Endelig forbeholder ordregiver sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden 

for rammerne af de gældende udbudsregler. 

 

5.3 Vurdering af forbehold 

Efter den indledningsvise vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets 

formelle krav, vil ordregiver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder for-

behold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, jf. punkt 4.2.2.2, som medfø-

rer, at et tilbud skal afvises som ikke-konditionsmæssigt. 

 

5.4 Kriterier for vurdering af tilbud  

Ordregiver vil herefter vurdere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold 

mellem pris og kvalitet". 

 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier med tilhørende delkriterier til 

grund: 

 Kvalitet i indhold af tilbuddet (vægtes ca.70 %).  

o Det vil blive vægtet positivt, at tilbudsgivers overordnede konceptidé 

for hele opgaven vil kunne opfylde ordregivers succeskriterier på 

kendskab, kundskabsgrad og forbrugertillid og –adfærd jf. afsnit 3.2 i 

kravsspecifikationen.   

o Det vil blive vægtet positivt, at tilbudsgivers kommunikations- og 

medieplan effektivt bidrager til at opfylde succeskriterierne i kravs-

specifikationens punkt 3.2. 

o Det vil blive vægtet positivt, at tilbudsgiver kan demonstrere at leve-

rancer og tidsplan i kravsspecifikationens punkt 6.5 vil kunne over-

holdes. 

 Tilbudsgivers projektorganisation (vægtes ca. 15 %).  

o Det vil blive vægtet positivt at tilbudsgiver kan demonstrere relevant 

faglig erfaring og projektledelse i relation til at løse den konkrete op-

gave. 

 Tilbuddets pris (vægtes ca. 15 %).  

Det vil blive vægtet positivt, at den tilbudte pris demonstrerer høj grad af kvali-

tet for pengene i forhold til: 

o den samlede pris  

o prisen for de i kravsspecifikationen beskrevne optioner  

o prisen for medieplan 
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Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. 

 

 

5.5 Evalueringsmodel 

 

Hvert af de tre underkriterier samt tilhørende delkriterier angivet i punkt 5.4 evalueres på 

nedenstående skala med 10 niveauer:  

 

1 - Leverandøren opfylder ubetinget ikke kravene 

2 – Leverandøren opfylder til dels kravene med tab af værdiskabelse 

3 – Leverandøren opfylder til dels kravene og fejler på større emner 

4 – Leverandøren opfylder til dels kravene og falder igennem på mindre detaljer 

5 – Leverandøren opfylder kravene - men også kun lige 

6 – Leverandøren opfylder kravene med mindre afvigelse 

7 – Leverandøren opfylder kravene uden yderligere 

8 – Leverandøren opfylder kravene til fulde og skaber værdi uden for scope  

9 – Leverandøren opfylder kravene til fulde og skaber en vis værdiforøgelse 

10 – Leverandøren opfylder kravene til fulde og skaber markant værdiforøgelse 

 

Evaluering i forhold til ovennævnte skala sker før vægtning og den samlede evaluering.  

 

Ordregiver vil inddrage interessenternes holdning i evalueringsprocessen. Ordregiver træf-

fer på dette grundlag den endelige beslutning. 

 

 

5.6 Verificering af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument 

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakt, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgi-

ver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægger dokumentation for de 

oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 

159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbuds-

givernes personlige forhold, samt økonomisk og teknisk formåen. 

Tilbudsgiver skal indenfor en frist på 5 dage fra den dato, hvor kontrakten tildeles, indsende 

den fornødne dokumentation i henhold til udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3. 

 

 

6. TILDELING AF KONTRAKT 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på 

baggrund af de i punkt 5.4 anførte kriterier, træffer ordregiver beslutning om tildeling af 

kontrakten.  

 

Ordregiver underretter herefter samtidigt samtlige prækvalificerede tilbudsgivere om denne 

beslutning. Underretningen af de prækvalificerede tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrak-
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ten, vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for 

de relative fordele og ulemper ved det vindende tilbud samt hvornår standstill-perioden 

udløber. 

 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at afly-

se udbudsforretningen.   

 

Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, 

indtil ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen, jf. 

punkt 4.3.4. 

 

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrakten er 

indgået. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten kan 

først underskrives efter udløbet af standstill-perioden. Denne periode skal mindst være 10 

kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning, 

hvis underretning er sket ad elektronisk vej, og mindst 15 kalenderdage regnet fra dagen 

efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning, hvis underretning er sket pr. brev. 

 

Ordregiver anser ikke udbuddet for afsluttet, før kontrakt er underskrevet.  

 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordregiver 

uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen 

uden tildeling af kontrakt. Ordregiver er ikke forpligtet at tilbagelevere tilbuddet til tilbuds-

giver. 

 

Efter kontrakten er underskrevet vil ordregiver sende en bekendtgørelse om tildeling af or-

dre til offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. 
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7. OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET 

Dato, klokkeslæt Aktivitet 

Torsdag, den 25. august 2016 Offentliggørelse af EU-udbudsmateriale 

 

  

Fredag, den 16. september 2016 Frist for at stille spørgsmål til prækvalifikati-

onen 

  

Tirsdag, den 20. september 2016 Frist for at besvare spørgsmål til prækvalifi-

kationen 

  

Mandag, den 26. september 2016 Frist for indsendelse af anmodning om præ-

kvalifikation  

  

Torsdag, den 13. oktober 2016 Opfordring til prækvalificerede ansøgere til 

at afgive tilbud 

  

Tirsdag, den 25. oktober 2016, kl. 13-15 Afholdelse af orienteringsmøde hos Fødeva-

restyrelsen, Glostrup (tilmeldingsfrist den 19. 

oktober 2016) 

  

Fredag, den 4. november 2016  Frist for at stille spørgsmål til udbudsmateria-

let 

  

Tirsdag, den 8. november 2016 Frist for at besvare spørgsmål til udbudsma-

terialet 

  

Mandag, den 14. november 2016, kl. 12 Frist for afgivelse af tilbud 

 

  

9. december 2016 Forventet tildeling af kontrakten 

 

  

20. december 2016 Forventet indgåelse af kontrakten 

 

  

  

 


