UDBUD
Sikker gennemførelse af udbud indenfor affaldsområdet

Siden 1994 har Rambøll bistået
danske kommuner og affaldsselskaber med udbud af indsamling af
affald fra stort set alle typer affaldsordninger og hovedparten af de
indsamlingssystemer, som findes såvel dagrenovationsordninger som
genbrugspladser og indsamling
af farligt affald. Derudover har Rambøll bistået med udbud af leverancer af affaldsbeholdere for en lang
række danske kommuner. Rambøll
har således hjulpet mere end 30
danske kommuner og affaldsselskaber med at gennemføre udbud og
indgå kontrakt.

at man ved kontraktindgåelse eliminere fejlmulighederne, da dokumentationen ikke ændres fra udbudsdokumenter til kontraktgrundlag. I
konceptet indgår også opsamling
på og besvarelse af spørgsmål, som
måtte komme fra tilbudsgivere i
udbudsperioden. Spørgsmålene
sendes enten direkte til Rambøll
og/eller nedskrives ved et eventuelt
spørgemøde.

SÆRLIGE FORDELE VED AT
VÆLGE RAMBØLL
Teknisk og juridisk bistand på højt
niveau som en integreret ydelse
Rambølls projekthold omfatter
eksperter med mange års erfaring
indenfor affaldsplanlægning, design
og implementering af affaldsløsninger og udbud af indsamling af
affald og levering af affaldsudstyr.
Desuden tilbyder Rambøll juridiske
ekspertbistand (jurister) som en
del af projektholdet. Parterne har
sammen udviklet Rambølls udbudskoncept.

Rambølls koncept for udbud
Rambøll har udviklet et standardkoncept for udbud. Konceptet er
kendetegnet ved at udbudsdokumenterne består af det samlede
kontraktgrundlag, hvorfor der ikke
skal ske ændringer i kontrakten i
forhold til udbudsdokumenterne og
at materialet er opbygget ”objektorienteret” i forhold til de interessenter, som skal anvende kontrakten i driftsperioden. Fordelene er
blandt andet, at kontrakten er let at
administrerer i kontraktperioden og
RAMBØLL DANMARK

KONTAKT
Rasmus Eisted
Civilingeniør, Ph.d.
Miljø & Natur
Affald & Ressourcer
D +45 51 61 59 83
rase@ramboll.dk
Katharina Maria Pedersen
Projektingeniør
Miljø og natur
Affald & Ressourcer
D +45 51 61 59 28
katn@ramboll.dk

RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT – EU UDBUD
Dokumenter

Funktion

Udbudsbekendtgørelse
Udbudsvilkår
Kontrakt

Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet
Beskriver vilkår for at afgive tilbud
Kontraktvilkår – alle juridiske bestemmelser
Dagligt arbejdsredskab som redegør for alle de ydelser
og forpligtigelser parterne imellem

Udbudsfasen
Udbudsfasen
Udbuds- og kontraktfasen
Udbuds- og kontraktfasen

Tilbudslisten – erstattes i kontrakten med tilbudslisten fra
den vindende tjenesteyder
Blanket til garantistillelse. Den vindende tjenesteyders
garantistillelse vedlægges i dette bilag

Udbuds- og kontraktfasen

Liste over samtlige spørgsmål og svar som fremkommer i
udbudsperioden

Udbuds- og kontraktfasen

Erklæringer m.m.
Fastlægges sammen med udbudsmaterialet og forud for
at udbuddet igangsættes for at sikre gennemsigtighed og
ens vilkår for alle bydende
Brev om tildeling af ordren og afslag
Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet

Udbuds- og kontraktfasen
Udbudsfasen

•

Bilag 1. Kravspecifikation

•

Bilag 2. Tilbudsliste

•

Bilag 3. Garantistillelse

•

Bilag 4. Spørgsmål

og svar
Øvrige bilag efter behov
Evalueringsmodel
Brev til de bydende
Udbudsbekendtgørelse
for tildeling af ordren

Udbudsfasen
Rambøll tilbyder ved sin bistand en
sikker gennemførelse af udbudsprocessen samt et gennemarbejdet
grundlag for det efterfølgende
samarbejde mellem kunden og
tjenesteyder/leverandør.
Rambøll bistår typisk med følgende
ydelser, som tilpasses udbudsformen:

•
•
•
•

•
•
•

Gyldigt

Udbuds- og kontraktfasen

Udbudsfasen
Udbudsfasen

Fastlæggelse af udbudsform
Udarbejde udbudsmateriale til
udbud
Udarbejde og offentliggøre
udbudsbekendtgørelse
Gennemføre udbud herunder
at håndtere spørgsmål og svar i
udbudsperioden
Evaluering af tilbud og udarbejde evalueringsnotat
Meddelelse til tilbudsgiver om
beslutning med begrundelse
Bekendtgørelse af kontraktindgåelse

FOTO
Rambøll har bistået med udbud af indsamling af affald fra stort set alle typer
affaldsordninger.

