
Forhåndsmeddelelse
Direktiv 2014/24/EU

Denne bekendtgørelse er kun vejledende    ◯
Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud    ◯

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud    ◯
Interesserede økonomiske aktører skal oplyse den ordregivende myndighed om, at de er interesserede 
i kontrakten/kontrakterne. Kontrakten/kontrakterne vil blive tildelt uden senere offentliggørelse af en 

indkaldelse af tilbud.
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Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-mail: Fax:

Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: (URL)
Internetadresse for køberprofilen: (URL)

I.2) Fælles udbud

⃞ Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

⃞ Kontrakten tildeles af en indkøbscentral

I.3) Kommunikation
◯ Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: (URL) 12

◯ Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: (URL) 12

Yderligere oplysninger fås på                 

◯ den ovennævnte adresse
◯ anden adresse: (angiv en anden adresse)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes 5, 19

⃞ elektronisk via: (URL)
◯ til den ovennævnte adresse
◯ til følgende adresse: (angiv en anden adresse)

⃞ Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og 
fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: (URL)

I.4) Type ordregivende myndighed

◯ Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller 
forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

◯ Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
◯ Regional eller lokal myndighed

◯ Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
◯ Offentligretligt organ
◯ Europæisk institution/agentur eller international organisation
◯ Anden type:

I.5) Hovedaktivitet

◯ Generelle offentlige tjenester
◯ Forsvar
◯ Offentlig orden og sikkerhed
◯ Miljø
◯ Økonomiske og finansielle anliggender
◯ Sundhed 

◯ Boliger og offentlige faciliteter
◯ Social beskyttelse
◯ Fritid, kultur og religion
◯ Uddannelse
◯ Anden aktivitet:

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu

Specim
en
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Del II: Genstand 3

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Sagsnr.: 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Supplerende CPV-kode: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Kontrakttype   ◯  Bygge- og anlægsarbejder    ◯ Varer    ◯  Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:

II.1.5) Anslået samlet værdi 2

Værdi eksklusive moms:  [                      ]   Valuta:  [    ] [    ] [    ]
(I tilfælde af rammeaftaler eller dynamisk indkøbssystem – anslået samlet værdi af kontrakterne i hele løbetiden for rammeaftalen eller det dynamiske 
indkøbssystem)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter   ◯ ja    ◯ nej 
Der kan afgives bud på 12  ◯ alle delaftaler   ◯ maksimalt antal delkontrakter:  [        ]    ◯ en enkelt delkontrakt

⃞ Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver:  [        ]
⃞ Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af 

delkontrakter:

 
II.2) Beskrivelse 1

II.2.1) Betegnelse: 2 Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 2

Hoved-CPV-kode: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Supplerende CPV-kode: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hovedudførelsessted:

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
(bygge- og anlægsarbejdernes, varernes eller tjenesteydelsernes art og omfang, eller angivelse af behov og krav)

II.2.5) Tildelingskriterier 12

◯ de nedenfor anførte kriterier
⃞ Kvalitetskriterium  – Navn: / Vægtning: 1, 2, 20

◯ Omkostningskriterium – Navn: / Vægtning: 1, 20

◯ Pris – Vægtning: 21

◯ Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi 2, 5, 6, 19

Værdi eksklusive moms:  [                      ]   Valuta:  [    ] [    ] [    ]
(i forbindelse med rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer – anslået samlet maksimumværdi for hele varigheden af dette parti)

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem 5, 6, 19

Varighed i måneder:  [        ]  eller  Varighed i dage:  [        ]
eller  Start: (dd/mm/åååå)  /  Slut: (dd/mm/åååå)

⃞ Denne kontrakt kan forlænges
Beskrivelse af forlængelser:

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud 12

⃞ Alternative tilbud vil blive taget i betragtning

II.2.11) Oplysninger om optioner 5, 6, 19

⃞ Optioner
Beskrivelse af optioner:

II.2.13) Oplysninger om EU-midler 5, 19

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program  ◯ ja   ◯ nej

Projektets identifikation:

II.2.14) Yderligere oplysninger:

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 9, 19 (dd/mm/åååå) 

Specim
en
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Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger 5, 6, 19

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre 12

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet 12

⃞ Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 2

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet 12

⃞ Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 2

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter 2

⃞ Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt 
stillede personer

⃞ Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse

III.2) Kontraktbetingelser 2

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession (kun i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter)

⃞ Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession   
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

⃞ Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Specim
en
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Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype 5

◯ Begrænset udbud
◯ Udbud med forhandling

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem 5, 19

⃞ Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
◯ Rammeaftale med en enkelt aktør
◯ Rammeaftale med flere aktører

Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2  [        ]

⃞ Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
⃞ Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion 12

⃞ Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

IV.1.8)  Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen  ◯ ja   ◯ nej

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser 5

Dato: (dd/mm/åååå)           Tidspunkt: (tt:mm)

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:   [    ] [    ] 1, 5

IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: (dd/mm/åååå) 4, 5, 19

Specim
en
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Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange 5, 19

⃞ Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
⃞ Elektronisk fakturering accepteres
⃞ Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3) Yderligere oplysninger: 2

VI.4) Klageprocedurer 5, 19

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: (dd/mm/åååå)

Det er den ordregivende myndigheds/enheds ansvar at sikre overensstemmelse med EU-lovgivningen og anden gældende lovgivning.

1 gentag så mange gange som nødvendigt
2 hvis relevant
3 gentag så mange gange som nødvendigt, hvis denne bekendtgørelse kun er til vejledende oplysning
4 hvis disse oplysninger haves
5 fremlæg disse oplysninger, hvis bekendtgørelsen er en indkaldelse af tilbud
6 i det omfang, disse oplysninger haves
9 fremlæg kun disse oplysninger, hvis dette er en forhåndsmeddelelse
12 fremlæg disse oplysninger her eller i opfordringen til bekræftelse af interesse, hvis bekendtgørelsen er en indkaldelse af tilbud eller har til hensigt at 

reducere tidsfristerne for modtagelse af bud
19 hvis bekendtgørelsen har til hensigt at reducere tidsfristerne for modtagelsen af bud
20 betydning kan blive angivet i stedet for vægtning
21 betydning kan blive angivet i stedet for vægtning; hvis prisen er det eneste tildelingskriterium, anvendes der ikke vægtning

Specim
en




