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1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 

1.1 Den ordregivende myndighed 

Fødevarestyrelsen 

Søndervang 4 

4100 Ringsted 

Hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx 

Kontaktperson: Anne Dragsbæk Rasmussen 

E-mail adresse: ar@fvst.dk 

 

1.2 Baggrund for anskaffelsen 

Baggrunden for anskaffelsen af to (2) ”State-of-the-art” UPLC/UHPLC-MS/MS systemer inkl. fuld 

garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år er et led i en udvidet offentlig kontrol af 

fødevare- og foderforureninger herunder kontrol for veterinære lægemidler i biologiske matricer og 

biotoksiner i fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkeligfølsomhed til 

analyse i koncentrationsområdet ppt til ppm. 

 
2. DE RETLIGE RAMMER 

Dette udbudsmateriale uddyber udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende (TED) nummer 2017/S 039-070434. 

Opgaven udbydes i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015). Udbuddet 
gennemføres som et offentligt udbud og er offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions 
Tidende (TED). 

Udbuddet består af følgende faser: 

1) Udarbejdelse af tilbud 
 
Tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og dette 
afsluttes med afgivelse af tilbud inden tilbudsfristens udløb, jf. afsnit 5.5.4 ’’Tilbudsfrist” samt 
mulighed for at stille skriftlige spørgsmål jf. afsnit 4.2 ’’Spørgsmål om udbuddet”. 
 

2) Tilbudsgivers personlige forhold 
 
Efter åbning af tilbuddene gennemgår ordregiver som det første det fremsendte fælles 
europæiske udbudsdokument (ESPD), samt hvorvidt dokumentet indeholder forhold, der kan 
føre til, at tilbudsgiver udelukkes fra at deltage i tilbuddet. 

 
3) Tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet 

 
Ordregiver vurderer herefter, hvorvidt tilbudsgiver skal dokumentere, at tilbudsgiver opfylder 
de i afsnit 5.1 ’’Vejledning til udfyldelse af ESPD” stillede krav til henholdsvis økonomisk og 
teknisk kapacitet. 

 
4) Vurdering af tilbuddene 

 
Ordregiver påbegynder derefter vurderingen af tilbuddene i overensstemmelse med de i afsnit 
7 ”Tilbudsevaluering - tildelingskriterier” angivne tildelingskriterier. Før ordregivers 
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beslutning om tildeling af kontrakt, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver 
har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er 
afgivet i ESPD. 
 

5) 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 udløbet af en stand still-periode. Efter 
kontraktens underskrift sender ordregiver en bekendtgørelse om tildeling af ordre til 
offentliggørelse på TED, hvorved udbuddet afsluttes. 

 

3. UDBUDSMATERIALET 

3.1 Det samlede udbudsmateriale 

Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: 

1. Udbudsbekendtgørelsen 

2. Nærværende udbudsbetingelser, som navnlig indeholder retningslinjer for udarbejdelse af 

tilbuddene, krav til tilbudsgivernes kapacitet, kriterier for vurdering af tilbuddene og information 

angående tildeling af kontrakten.  

3. Bilag 1-5 til nærværende udbudsbetingelser: 

a. Bilag 1: Tilbudsbrev, som tilbudsgiver kan benytte ved afgivelsen af sit tilbud 

b. Bilag 2: Appendix A: Specification of Requirements (Kravspecifikation) 

c. Bilag 3: Appendix B: Function tests (Testopløsninger til funktionstest). 

d. Bilag 4: Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (udfyldes af tilbudsgiver) 

Udkast til ESPD indgår i udbudsmaterialet som en XML fil. XML- filen kan importeres og 

anvendes af tilbudsgiver i forbindelse med udfyldelse af ESPD. ESPD kan udfyldes via 

dette link: https://ec.europa.eu/tools/espd 

e. Bilag 5: Støtteerklæring til brug for tilbudsgivers støtte på anden virksomheds økonomi-

ske eller tekniske formåen 

4. Udkast til kontrakt, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem 

kontraktparterne i kontraktens løbetid. 

5. Evt. spørgsmål/svar eller rettelsesblade, der udformes og offentliggøres i udbudsperioden; kan 
findes på https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-
udbud.aspx. 

Demonstration udføres jf. Bilag 2. 

Rekvirering af testopløsning. Funktionstesten udføres på materiale leveret af Fødevarestyrelsen jf. 
Bilag 3. 

3.2 Tilgængelighed af udbudsmaterialet 

Alt materiale relateret til udbuddet vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
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4. PROCEDURE OG TIDSPLAN FOR UDBUDDET 

4.1 Tidsplan for udbudsforretningen 

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevarestyrelsen tager forbehold for ændringer i tidsplanen. 

4.2 Spørgsmål om udbuddet 

Hvis tilbudsgiver er i tvivl om udfyldelsen eller færdiggørelsen af bilagene eller i tilfælde af usikkerhed 
om, hvorvidt et forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet, 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 uhensigtsmæssige. 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 konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Eventuelle 
ændringer vil samtidigt blive meddelt alle tilbudsgivere, der herefter vil afgive tilbud på ens vilkår. 

Dato Aktivitet 

22. februar 2017 Dato for offentliggørelse af udbud 

12. april 2017 Frist for modtagelse af spørgsmål til tilbudsmaterialet 

21. april 2017  Frist for svar på spørgsmål til tilbudsmaterialet 

28. april 2017, kl. 12.00 Frist for afgivelse af tilbud  

Uge 18-20 2017 Gennemgang, evaluering af tilbud 

22. maj 2017 Anmode den forventede vindende tilbudsgiver om at frem-

sende dokumentation for ESPD  

7. juni 2017 Modtagelse og verifikation af dokumentation for ESPD  

15. juni 2017  Annoncering af valg af leverandør (og underretning af øvri-

ge tilbudsgivere) 

16. juni – 30. juni 2017 Stand-still periode (+ 10 dage efter annoncering af leveran-

dør) 

3. juli 2017 Indgåelse af kontrakt 
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Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles skriftligt pr. e-mail til følgende e-mailadresser: 
gig@fvst.dk og udje@fvst.dk. 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest den 12. april 2017. Hvis ordregiver modtager 
spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål senest den 21. april 2017, 
medmindre ordregiver vurderer, at dette er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er 
modtaget efter den sidstnævnte dato, kan ikke forventes besvaret. 

Tilbudsgivere og andre interesserede opfordres til løbende I udbudsperioden at holde sig orienteret på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx, hvor 
bl.a. eventuelle spørgsmål og svar vedrørende udbuddet gøres tilgængelige i anonymiseret form. 

Efter fredag den 21. april 2017 vil der ikke blive foretaget ændringer i udbudsmaterialet. 

 

5. VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD 

Inden tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud, anbefales det, at tilbudsgiver sætter sig 
grundigt ind i hele udbudsmaterialet. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det er tilbudsgivers 
ansvar at sikre, at tilbuddet er komplet og overholder de fastsatte retningslinjer og krav. 

I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud, samt hvilke formkrav der 
gælder for tilbuddet. 

5.1 Vejledning til udfyldelse af ESPD 

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) kan findes her: https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Bemærk venligst, at såfremt tilbuddet afgives af et konsortium eller hvis der anvendes 
underleverandører; så kræves det at der udfyldes et separat ESPD for hver underleverandør og/eller 
konsortiemedlem, der afgives tilbud på. 

Vejledning til ESPD forefindes her: 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD 

5.2 Udfyldelse af ESPD 

5.2.1 Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed 

Denne del er udfyldt på forhånd af Fødevarestyrelsen. 

5.2.2 Del II: Oplysning om tilbudsgiver 

A: Oplysninger om tilbudsgiver 

Udfyldes af tilbudsgiver. 

B: Oplysninger om tilbudsgivers repræsentanter 

Udfyldes kun såfremt tilbudsgiver er repræsenteret af andre aktører under udbudsprocessen. 
Fødested og fødselsdato skal ikke oplyses 

C: Oplysninger om andre enheders kapacitet 

mailto:gig@fvst.dk
mailto:udje@fvst.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx
https://ec.europa.eu/tools/espd
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
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Udfyldes kun såfremt tilbudsgiver baserer sin kapacitet på øvrige enheder for at kunne leve op til den 
fastsatte kapacitet. 

5.2.3 Del III: Udelukkelsesgrunde 

A: Grunde vedr. straffedomme - obligatorisk udelukkelsesgrund 

Fødevarestyrelsen har som ordregiver pligt til at udelukke virksomheder fra deltagelse i 
udbudsproceduren, der ved endelig afsagt dom er dømt for én eller flere af de former for kriminalitet, 
der er nævnt i udbudsloven. 

Krav til udfyldelse 

1. Deltagelse i en kriminel organisation 
2. Bestikkelse 
3. Svig 
4. Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet 
5. Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme 
6. Børnearbejde og andre former for menneskehandel 

Dokumentation 

Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelsen af de seks obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. § 135 stk. 1 og 
2, om at tilbudsgiver ikke ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg i henhold til disse 6 
punkter. 

B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger 

Krav til udfyldelse 

Tilbudsgiver skal her bekræfte overholdelsen af udelukkelsesgrundene i § 135 stk. 3, med 
tilkendegivelse af ikke at have ubetalt forfalden gæld på 100.000 DKK eller derover. 

C: grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af 
erhvervet 

Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelsen af både de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde 
som ordregiver har angivet i ESPD, jf. § 136, stk. 1 og § 137 stk. 1. 

Krav til udfyldelse 

1. Konkurs 
2. Insolvens 
3. Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren 
4. Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure 
5. Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at 

fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i 
forbindelse med denne procedure 

5.2.4 Del IV: Udvælgelse 

A: Egnethed 

Udfyldes ikke. 
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B: Økonomisk og finansiel formåen 

Krav til udfyldelse 

Tilbudsgiver bedes udfylde følgende punkter: 

1. Tilbudsgiveren skal anføre den generelle årlige omsætning for de sidste tre regnskabsår. 
2. Tilbudsgiveren skal anføre solvensnøgletallet for de sidste tre regnskabsår beregnet som 

(samlede egenkapital/samlede passiver) x 100. 
3. Tilbudsgiveren skal angive overskudsgraden beregnet som (driftsresultat/indtjening) x 100. 

Dokumentation 

Ad. 1. Dokumentation skal være i form af en erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 
seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede 
sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. 

Ad. 2. Dokumentationen skal være i form af en erklæring om virksomhedens solvensnøgletal for de 
sidste tre regnskabsår. 

Ad. 3. Dokumentationen skal være i form af en erklæring om virksomhedens overskudsgrad for de 
sidste tre regnskabsår. 

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af 
de deltagende virksomheder i sammenslutningen. 

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin 
økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede 
dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som 
gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. 

Mindstekrav 

Ad. 1. Mindstekrav er 2 x kontraktens værdi beregnet som et gennemsnit af omsætningen i de sidste 
tre regnskabsår. 

Ad. 2. Mindstekrav er minimum 10 %. 

Ad. 3. Mindstekrav er 0 %. 

C: Teknisk og faglig formåen 

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i henhold til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 
(ESPD del IV) 

Krav til udfyldelse 

1. Referencer for udførelse af ydelser af den anførte type 

Dokumentation 

Tilbudsgiver kan angive maksimalt 5 referencer for levering af lignende ydelser inden for de seneste 5 
år. Følgende ønskes oplyst: 
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a. Beskrivelse (Beskrivelse af den leverede ydelse samt angivelse af kontaktperson) 
b. Dato (Dato for kontraktens indgåelse) 
c. Modtager (Navngivelse af kunde samt angivelse af kontaktperson) 

Mindstekrav 

Der ønskes minimum 2 relevante referencer inden for de seneste 5 år. 

D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder 

Anvendes ikke til dette udbud. 

5.2.5 Serviceattest for vindende tilbud 

Fødevarestyrelsen vil efter tilbudsfristens udløb stille krav om, at den vindende tilbudsgiver 
fremsender en fuld serviceattest som yderligere dokumentation inden kontrakten underskrives, jf. 
udbudslovens § 159, stk. 2. Serviceattesten må tidligst være udstedt 3 måneder før tilbudsfristens 
udløb. 

Mere information om serviceattester kan findes på http://erhvervsstyrelsen.dk/serviceattest. 

5.2.6 Støtteerklæring 

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet (fx et moder- 
eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem 
tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de 
ressourcer, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten ved at udfylde den vedlagte støtteerklæring 
for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.  

Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på afgive selvstændige 
versioner af ESPD. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders 
økonomiske og/ eller tekniske kapacitet. 

 

5.3 Krav til tilbuddets form og indhold 

5.3.1 Tilbudsgivers kontaktoplysninger og underskrift 

Den juridiske person 

Tilbudsgiver skal i udbudsmaterialet klart og tydeligt angive, hvilken juridisk person, der er 
tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 

Tilbudsmaterialet skal endvidere være tydeligt forsynet med hovedansvarlig kontaktperson. 

Tilbudsgiver skal underskrive og datere tilbuddet. Digital underskrift kan anvendes. Tilbudsgiver 
opfordres til at anføre underskrift(er) på den side, der beskriver hvem, der byder på opgaven. 

Tilbud afgivet af konsortium eller partnerskab 

Hvis tilbud afgives af et konsortium eller partnerskab omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal 
de juridiske personer hver især angives klart og tydeligt, og der skal derudover angives en fælles 
befuldmægtiget (projektansvarlig), som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå 
aftale med. 

http://erhvervsstyrelsen.dk/serviceattest


 

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer   Side 11 af 

18 

 

Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium eller partnerskab får tildelt kontrakten, skal hvert 
medlem af konsortiet eller partnerskabet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for 
kontraktens opfyldelse. 

5.3.2 Kontraktgrundlag 

Tilbudsgiver forpligter sig ved afgivelse af tilbud på at ville indgå en kontrakt med Fødevarestyrelsen 
på grundlag af det kontraktudkast, som indgår i udbudsmaterialet.  

Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af kontraktgrundlaget. Dette gælder uanset om 
tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud, levering eller fakturering m.v. vedlægger sine egne vilkår. 

5.3.3 Vedståelsesfrist 

Det skal tydeligt anføres i tilbuddet, at tilbuddet mindst vedstås i 6 måneder efter tilbudsfristens 
udløb. 

 

5.4 Udfyldelse af udbudsmaterialet 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bedes tilbudsgiver følge dispositionen med tilhørende anvisninger 
anført som litra A-H, som anført nedenfor. Hvis tilbudsgiver vælger at fravige dispositio-
nen/anvisningerne, bør tilbudsgiver være særlig opmærksom på at kontrollere, at tilbuddet 
indeholder alle de nødvendige oplysninger. 

A. TILBUDSBREV 

Tilbudsgiver bedes anvende skabelonen til tilbudsbrev, jf. bilag 1. Tilbudsbrevet bør udfyldes i 
overensstemmelse med den vejledende tekst i brevet. Af tilbudsbrevet bør det entydigt fremgå, 
hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet. Tilbudsgiver bedes i tilbudsbrevet 
angive en kontaktperson, e-mailadresse samt telefonnummer, hvortil ordregiver kan rette 
henvendelse i forbindelse med tilbuddet. 

B. RESUMÉ AF TILBUDDET 

Tilbuddet bør indeholde et resumé af tilbuddet. Resuméet kan angives i tilbudsbrevet. Resuméet vil 
ikke indgå i den endelige kontrakt, men har alene til formål at give ordregiver et samlet overblik over 
tilbuddet. 

Resuméet bør indeholde en sammenfatning af tilbuddets vigtigste elementer og en samlet oversigt 
over tilbudsgivers eventuelle forbehold. Resuméet bør endvidere angive, hvilke dele af tilbuddet der så 
vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. 

C. BESVARELSE AF KRAVSPECIFIKATION 

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge Bilag 2. 

D. DEMONSTRATION 

Demonstration ønskes jf. Bilag 2. 

E. FUNKTIONSTEST 

Tilbudsgiver skal udføre funktionstest jf. Bilag 3 og dokumentere resultaterne som pdf filer på USB 
stick. 
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F. ESPD - DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT 

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge en separat udfyldt ESPD (det fælles europæiske 
udbudsdokument) til foreløbig opfyldelse af ordregivers krav til økonomisk og teknisk kapacitet. 

G. UDKAST TIL KONTRAKT 

Ordregiver har udarbejdet et udkast til kontrakt. Tilbudsgiver skal ikke udfylde eller færdiggøre 
kontrakten. Kontrakten udgør endvidere i sin helhed et ufravigeligt mindstekrav. Dette betyder, at der 
ikke må tages forbehold over for kontrakten. 

H. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Her kan tilbudsgiver angive samtlige øvrige oplysninger, som tilbudsgiver ønsker at afgive, og som 
ikke hører under A-G ovenfor. 

 

5.5 Form og procedurekrav til aflevering af tilbud 

5.5.1 Sprog 

Tilbud skal afgives skriftligt og være affattet på dansk eller engelsk. 

5.5.2 Datering og underskrift på tilbud 

Indsendte tilbud skal være dateret og underskrevet af tilbudsgiver. 

5.5.3 Format og øvrige formkrav for aflevering af tilbud 

Tilbuddet skal afleveres i 1 papireksemplarer i en lukket forsendelse og mærket "UPLC/UHPLC-
MS/MS systemer - tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen". Der skal endvidere afleveres 1 tilbud i 
elektronisk form på USB stick som pdf filer inklusiv data fra Funktionstest jf. Bilag 2 og Bilag 3. 

Det er udelukkende tilbudsgivers ansvar, at det afleverede materiale er læsbart for Fødevarestyrelsen, 
hvorfor digitale filer fx accepteres i PDF-format, MS Word eller MS Excel format. 

Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 

 Fødevarestyrelsen, 

 Søndervang 4, 4100 Ringsted  

 att. Sektionsleder Anne Dragsbæk Rasmussen 

Tilbud må ikke indsendes pr. e-mail. 

Tilbudsgiver bør endvidere være opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet 
afleveres på den korrekte adresse inden for tilbudsfristen. 

5.5.4 Tilbudsfrist 

Tilbud skal være afleveret inden tilbudsfristens udløb (se tidsplanen i afsnit 4.1). Fødevarestyrelsen er 
forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer i tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb. 

Tilbudsgiver vil modtage en skriftlig kvittering for aflevering af tilbud ved indlevering uanset om det 
er afleveret til tiden eller ej. Kvittering vil indeholde tidspunkt for aflevering og en underskrift for 
modtagelse i Fødevarestyrelsen. Kvitteringen er ikke en godkendelse af at tilbuddet er 
konditionsmæssigt. 
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5.5.5 Forbehold for annullation af udbudsforretningen 

Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en gensidigt underskrevet endelig kontrakt, vil 
udbudsforretningen kunne annulleres af Fødevarestyrelsen, såfremt styrelsen finder, at der er saglig 
grund hertil. 

5.5.6 Alternative tilbud 

Tilbudsgiver har som angivet i udbudsbekendtgørelsen ikke adgang til at afgive alternativt tilbud. 
Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. 

5.5.7 Udgifter til tilbudsmaterialets udarbejdelse m.v. 

Tilbudsgivers udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 
Fødevarestyrelsen forbeholder sig ret til at beholde det indkomne materiale. 

De i tilbudsmaterialet indeholdte informationer vil blive betragtet som Fødevarestyrelsens ejendom. 

5.5.8 Fortrolighed og aktindsigt 

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at dokumenter i ordregivers udbud, herunder indkomne udbud, 
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 aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, 
skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af 
ordregiver. Det indgår 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 
oplysninger/ 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 vil dog uanset 
tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det 
omfang, som følger af lovgivningen. 

5.5.9 Forbehold og mindstekrav 

Inden for de 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 kravformuleringer, 
tilbudsgiver til erstatte. Herudover bedes tilbudsgiver anføre de enkelte forbehold i en separat oversigt 
i resuméet af tilbuddet, som bør indeholde alle tilbudsgivers forbehold og gerne en begrundelse for 
hvert forbehold. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbudsgivers forbehold i udbudsmaterialet 
og tilbudsgivers forbehold i den separate oversigt i resuméet, har førstnævnte forrang. 

Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav. Ved 
et forbehold overfor grundlæggende elementer 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 medføre, at forbeholdene må anses 
som grundlæggende. 

Ved et mindstekrav forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet 
fravigelser fra kravet ikke kan accepteres. Der er i udbudsmaterialet angivet, hvilke krav der er 
mindstekrav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller 
mindstekrav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige. 
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5.5.10 Forhandlingsforbud 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke kan forhandle 
med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. 

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

 

6. EVALUERING AF TILBUD 

6.1 Åbning af tilbud 

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

6.2 Formelle fejl og mangler ved tilbuddet samt afklarende spørgsmål 

Forud for bedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. Er et tilbud 
ikke konditionsmæssigt, er Fødevarestyrelsen berettiget og forpligtet til at se bort fra tilbuddet. 

Fødevarestyrelsen foretager den fornødne verifikation og kontrol af oplysningerne i tilbuddet, jf. § 159 
i udbudsloven. 

Fødevarestyrelsen forbeholder sig endvidere muligheden for at indhente yderligere oplysninger fra 
tilbudsgiver, jf. § 159, stk. 5 og 6, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 
Fødevarestyrelsen er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller 
dokumentation fra tilbudsgiverne. 

Vurderingen sker herefter på baggrund af de indkomne, konditionsmæssige tilbuds besvarelse af 
kravspecifikationen og kontraktvilkår. 

6.3 Tilbudsgivers personlige forhold 

Ordregiver vurderer, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument indeholder oplysninger om 
forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbuddet. Ordregiver kan bede 
tilbudsgiver om at dokumentere oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument. 

6.4 Tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet 

Derefter vurderer ordregiver, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument (ESDP) indeholder de 
i afsnit 5.2 ’Udfyldelse af ESPD” krævede oplysninger for økonomisk og teknisk kapacitet, samt 
hvorvidt tilbudsgiver opfylder de i same afsnit opstillede mindstekrav. 

Vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet vedrører tilbudsgivers egnethed til at 
kunne opfylde kontrakten. Vurderingen vedrører således ikke det afgivne tilbud. Såfremt tilbudsgiver 
ikke opfylder de i afsnit 5.2 ’Udfyldelse af ESPD” stillede krav til økonomisk og teknisk kapacitet, vil 
tilbudsgiver blive afvist og ordregiver vil ikke foretage en vurdering af tilbudsgivers tilbud. Såfremt 
tilbudsgiver opfylder de afsnit 5.2 ’’Udfyldelse af ESPD” angivne mindstekrav, vil ordregiver vurdere 
tilbuddet som anført nedenfor i afsnit 7 ”Tilbudsevaluering - tildelingskriterier”. 
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7. TILBUDSEVALUERING - TILDELINGSKRITERIER 

7.1 Evalueringsmetode 

Ordregiver vil vurdere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og 
kvalitet. 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende kriterier til grund: 

1) Funktionstest 40 %  

bedømt på grundlag af følgende delkriterie 

 Funktionstest, metode B1-B4, beskrevet i Bilag 2, pkt. A.3 og Bilag 3. 
 

2) Service og vedligeholdelse 25 % 

bedømt på grundlag af følgende delkriterie: 

 Service og vedligeholdelse beskrevet i Bilag 2, pkt. A.6 
 

3)  Demonstration 20 %   

bedømt på grundlag af følgende delkriterie: 

 Demonstration beskrevet i Bilag 2, pkt. A 2.b  
 

4)  Pris 15 % 

7.2  Evalueringsmodel 

Vurdering af funktionstest 40 % 

 

Point gives ved opfyldelse af krav i Bilag 2, afsnit A.3. ”Function tests” 

 

1 point gives for opfyldelse af kriterie 

0 point gives for manglende opfyldelse af kriterie 

 

Point tildeles således at alle metoder vægtes lige meget 

 

Afsnit Point 

Bilag 2, A.3 Gives for hver komponent jf. Bilag 3, afsnit B1-B4 ved 

opfyldelse af kriterier nævnt under Bilag 2, afsnit A.3. 

B1 Nitrofuran metabolites 

in muscle 

Der er 4 komponenter og 3 interne standarder i metoden. 

Der kan maksimalt opnås 19 point svarende til 100% 

B2 Antibiotics in milk Der er 68 komponenter og 1 intern standard i metoden. 

Der kan maksimalt opnås 273 point svarende til 100% 

B3 Mycotoxins in cereals Der er 13 komponenter og 4 interne standarder i metoden. 

Der kan maksimalt opnås 56 point svarende til 100% 

B4 Ergot alkaloids in flour Der er 10 komponenter i metoden. Der kan maksimalt 

opnås 40 point svarende til 100% 

 

Der tages et gennemsnit af værdierne opnået for metoderne B1 – B4. Tallet vægtes med 40 %. 
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Vurdering af øvrige kriterier: 

 

Der tildeles 0-4 point ud fra følgende vurdering: 

0 point Tildeles hvis kravet slet ikke er opfyldt 

1 point Tildeles ved mangelfuldt opfyldelse af krav 

2 point Tildeles ved mindre end tilfredsstillende opfyldelse af krav 

3 point Tildeles ved netop tilfredsstillende opfyldelse af krav 

4 point Tildeles ved mere end tilfredsstillende opfyldelse af krav 

 

2. Service og vedligeholdelse 25 % 

 

Point gives ved opfyldelse af krav i Bilag 2, afsnit A.6. Service and maintenance 

 

Der kan maksimalt gives 40 point svarende til 100 %. Tallet vægtes med 25 %. 

 

3. Demonstration 20 % 

 

Point gives ved opfyldelse af krav i Bilag 2, afsnit A.2. Demonstration. 

 

Der kan maksimalt gives 36 point svarende til 100 %. Tallet vægtes med 20 %. 

 

4. Pris 15 % 

 

Pris i forhold til laveste pris beregnes. Der anvendes en liniær model, hvor 4 point gives for den laveste 

pris. For hver 20 % en pris er højere end den laveste pris fratrækkes 1 point. Hvis prisforskellen er 80% 

eller mere end den laveste pris, tildeles 0 point.  

 

Procentsatserne angiver de enkelte kriteriers vægt i tilbudsevalueringen. 

7.3 Verificering af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument(ESPD) 

Før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakt, skal ordregiver kræve, at den Tilbudsgiver, som 
Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er 
afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. 
Dokumentationen vedrører de i ESPD’et stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, samt 
økonomiske og tekniske formåen.  

 

8. TILDELING OG AFTALEINDGÅELSE 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud, der er det tilbud med bedste forhold mellem pris og 
kvalitet på baggrund af de i afsnit 7 ”Tilbudsevaluering - tildelingskriterier” anførte kriterier, træffer 
ordregiver beslutning om tildeling af kontrakten. 

8.1 Underretning om resultatet 

Ved Fødevarestyrelsens valg af leverandør vil alle tilbudsgivere blive samtidigt og skriftligt underrettet 
herom i overensstemmelse med udbudsdirektivet artikel 41 og lov om håndhævelse af udbudsreglerne 
mv. Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegørelse 
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for de relevante grund for beslutningen, herunder for de relative fordele og ulemper ved det vindende 
tilbud samt hvornår stand still perioden udløber. 

Underretningen til den vindende tilbudsgiver om, at dennes tilbud er identificeret som det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud, er ikke et juridisk bindende tilsagn om at ville indgå kontrakt med 
tilbudsgiveren. Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at 
kontrakten er indgået. Ordregiver er således ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig 
adgangen til at aflyse udbudsforretningen. 

Resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort EU-tidende i overensstemmelse med de 
gældende regler herom i udbudslovens § 129. 

8.2 Indgåelse af kontrakt 

Der er ingen juridisk bindende kontrakt eller tilsagn herom, før der foreligger en gensidigt 
underskrevet kontrakt mellem Fødevarestyrelsen og den valgte tilbudsgiver. Kontrakten kan først 
underskrives efter udløbet af stand still-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. 

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. afsnit 5.3.3 
”Vedståelsesfrist”. 

Aftale indgås på grundlag af vedlagte kontraktudkast. 

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 til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. 

Efter kontrakten er underskrevet vil ordregiver sende en bekendtgørelse om tildeling af ordre til 
offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. 
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9. TJEKLISTE 

Ordregiver har udarbejdet tjeklisten nedenfor med henblik på at hjælpe tilbudsgiverne med at sikre, at 

tilbuddet er komplet. Tjeklisten indeholder forhold, som erfaringsmæssigt ofte overses af tilbudsgiverne. 

Det skal dog på ny understreges, at det alene er tilbudsgivers ansvar at afgive et tilbud, som er i 

overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingelserne. 

 

Forhold Henvisning 

Tilbudsbrev, hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning 

der har afgivet tilbuddet 

Punkt 3.1 og 5.4.A 

  

Det fælles europæiske udbudsdokument 

 

5.1 og 5.2 

  

Resumé af tilbuddet med oversigt over eventuelle forbehold og med angivelse af, 

hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget 

fra aktindsigt. 

5.4.B 

  

Opfyldelse af alle mindstekrav 5.5.9 og bilag 2 

  

Tilbudsmaterialet i det anviste antal eksemplarer og form 5.5.3 

  

Mærkning af forsendelsen som anvist og korrekt adressering 5.5.3 

  

Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af den angivne tilbudsfrist 4.1 

 


