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1. ORDREGIVER 

Hjemmeværnskommandoen 

Vordingborg Kaserne 

Sankelmarksvej 26 

4760 Vordingborg 

Hjemmeside: www.hjv.dk 

Kontaktperson: John Nielsen 

E-mail adresse: HJK-KOM-ST7@mil.dk 

 

 

2. DE RETLIGE RAMMER OG UDBUDMATERIALE 

2.1 De retlige rammer 

Udbuddet vedrører en rammekontrakt om kommunikations-, reklame- og mediebureauydel-

ser. 

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudsloven. De virksom-

heder, der bliver prækvalificeret, vil blive inviteret til at afgive tilbud. 

 

Udbuddet omfatter følgende stadier og milepæle: 

1) Udarbejdelse af prækvalifikationsanmodning, jf. punkt 3 - ansøger udarbejder præ-

kvalifikationsanmodning. Anmodning afgives inden ansøgningsfristens udløb, jf. 

punkt 3.2.1. Ansøgere har i denne periode mulighed for at stille spørgsmål, jf. punkt 

2.3. 

2) Vurdering af prækvalifikationsanmodninger - ordregiver vurderer ansøgningerne efter 

ordregivers åbning af disse, jf. punkt 3.3 og 3.4. 

3) Meddelelse om prækvalificerede – ordregiver udsender opfordringsbreve til de ansø-

gere, der har opnået prækvalifikation, og afslag til øvrige ansøgere, jf. punkt 3.4. 

4) Udarbejdelse af tilbud - tilbudsgiver udarbejder tilbud. Tilbud afgives inden tilbuds-

fristens udløb, jf. punkt 4.2.1. Tilbudsgivere har i denne periode mulighed for at stille 

skriftlige spørgsmål, jf. punkt 2.3. 

5) Vurdering af tilbuddene - ordregiver vurderer tilbuddene efter ordregivers åbning af 

tilbuddene. Vurderingen af tilbuddene foretages af ordregiver i overensstemmelse 

med de i punkt 5.4 angivne tildelingskriterier og den i punkt 5.5 beskrevne evalue-

ringsmetode.  

6) Indhentning af ESPD dokumentation - før ordregivers beslutning om tildeling af kon-

trakt skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tilde-

le kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det 

fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dokumentationen kan eventuelt indhen-

tes på et tidligere stadie af processen, jf. punkt 6. 

7) Tildeling af kontrakten - ordregiver træffer beslutning om tildeling af kontrakten, og 

sender underretning herom til samtlige tilbudsgivere. Kontrakten anses for indgået, 
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når kontrakten er underskrevet. Kontrakten underskrives først efter udløbet af en 

standstill-periode. Efter kontraktens underskrift sender ordregiver en bekendtgørelse 

om tildeling af ordre til offentliggørelse på TED. 

 

2.2 Udbudsmaterialet 

Udbudsmaterialet, som udgør grundlaget for gennemførelse af processen, består af følgende 

dokumenter: 

 Udbudsbekendtgørelsen, som angiver de overordnede oplysninger om konktakten 

og processen. 

 Nærværende udbudsbetingelser, som navnlig indeholder retningslinjer for udarbej-

delse af prækvalifikationsanmodning og tilbud, kriterier for vurdering af tilbuddene 

og information angående tildeling af kontrakten.  

o Udbudsbilag A: Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) 

o Udbudsbilag B: Skabelon til støtteerklæring, som ansøgere kan benytte, hvis ansø-

ger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske eller tekniske formåen. 

o Udbudsbilag C: Skabelon til tilbudsbrev, som tilbudsgiver kan benytte ved afgi-

velsen af sit tilbud, 

o Udbudsbilag D: Case 

o Udbudsbilag E: Løbende HJV Tracking 1. kvartal 2016 

o Udbudsbilag F: Holdninger til Hjemmeværnet 2015 

 Udkast til rammekontrakt om kommunikations-, reklame- og mediebureauydel-

ser, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem kon-

traktparterne i kontraktens løbetid. 

 Udkast til kontraktens bilag 1-6, som indeholder detaljerede krav til de ydelser, der 

anskaffes, og som bliver en del af kontrakten efter udbuddets afslutning.  

o Bilag 1, Kravspecifikation 

o Bilag 2, Løsningsbeskrivelse 

o Bilag 3, Vederlag 

o Bilag 4, Skabelon til brug for indgåelse af delaftaler 

o Bilag 5, Hjemmeværnets Designmanual 2012 

o Bilag 6, Samfundsansvar 

Udbudsbilag D, Case, er vedlagt til brug for tilbudsafgivelse, herunder til brug for evalue-

ring af underkriteriet ”Opgaveløsning”. Tilbudsgivers besvarelse af casen er en del af løs-

ningsbeskrivelsen og udgør dermed en del af kontraktens bilag 2. 

Bilag E-F er vedlagt, således at tilbudsgiverne kan orientere sig i materialet i forbindelse 

med tilbudsafgivelse. Dokumenterne vedrører tidligere kampagner.  
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Udbudsmaterialet er tilgængeligt på følgende website: http://www.hjv.dk/om-

os/Sider/Udbud-i-hjemmevaernet.aspx. 

Eventuelle ændringer til udbudsmaterialet samt spørgsmål/svar vil blive offentliggjort på 

denne hjemmeside, og ansøgere og tilbudsgivere opfordres til at løbende at holde sig orien-

teret, jf. punkt 2.3. 

 

2.3 Skriftlige spørgsmål 

Ansøgere og tilbudsgiver kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Det bemærkes 

i den forbindelse, at det udelukkende er ansøgerens/tilbudsgivers ansvar at sikre, at anmod-

ning om prækvalifikation og tilbud er komplet og udformet i overensstemmelse med ret-

ningslinjerne i udbudsmaterialet. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt, at tilbudsgiver benytter 

sig af muligheden for at stille spørgsmål, navnlig vedrørende afgivelse af tilbud. 

 

Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles skriftligt, gerne pr. e-mail til den i punkt 1 

anførte e-mail adresse. 

 

Spørgsmål og ordregivers besvarelser vil blive anonymiseret og offentliggjort på hjemmesi-

den anført i punkt 2.2. 

 

Ordregiver ser gerne, at eventuelle spørgsmål vedrørende prækvalifikationsfasen stilles 

senest på den i punkt 9 angivne dato. Spørgsmål, der modtages senest denne dato, vil under 

alle omstændigheder blive besvaret. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, 

vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål senest 6 dage før den i punkt 3.2.1 angivne frist 

for modtagelse af prækvalifikationsanmodninger, medmindre ordregiver vurderer, at dette 

er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er modtaget efter den sidstnævnte dato, 

kan ikke forventes besvaret. 

 

Ordregiver henstiller, at der i prækvalifikationsfasen alene stilles spørgsmål, der vedrører 

afgivelse af prækvalifikationsanmodning. Ordregiver forbeholder sig ret til at udskyde be-

svarelse af spørgsmål, der vedrører afgivelse af tilbud, til tilbudsfasen, hvis der modtages 

sådanne spørgsmål i prækvalifikationsfasen. 

 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål i tilbudsfasen stilles senest på den i punkt 9 angivne da-

to. Spørgsmål, der modtages senest denne dato, vil under alle omstændigheder blive besva-

ret. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne 

spørgsmål senest 6 dage før den i punkt 4.2.1 angivne frist for modtagelse af tilbud, med-

mindre ordregiver vurderer, at dette er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er 

modtaget efter den sidstnævnte dato, kan ikke forventes besvaret, jf. dog udbudslovens § 

93, stk. 4, nr. 1. 
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3. PRÆKVALIFIKATION 

3.1 Prækvalifikationsanmodningens indhold  

 

3.1.1 Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) 

Prækvalifikationsanmodningen skal indeholde det fælles europæiske udbudsdokument 

(ESPD) med angivelse af oplysninger om udelukkelsesgrunde og egnethed, som angivet 

nedenfor i punkt 3.1.1.1 - 3.1.1.3.  

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. et 

moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den retlige karakter af forbindel-

serne mellem ansøger og disse andre enheder. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders 

økonomiske og/eller tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.  

Derudover skal prækvalifikationsanmodningen indeholde et særskilt udfyldt fælles europæ-

isk udbudsdokument (ESPD) for den eller de andre enheder, som ansøgeren støtter sig på. 

Hvis ansøgeren er en del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit A, og 

prækvalifikationsanmodningen skal indeholde et særskilt udfyldt fælles europæisk udbuds-

dokument (ESPD) for hver af de deltagende økonomiske aktører. 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes elektronisk på hjemmesiden: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome  

På hjemmesiden indlæses den xml-fil, der indgår som en del af udbudsmaterialet (udbudsbi-

lag A) og ansøgeren skal eksportere en ny xml-fil og aflevere som en del af tilbuddet. An-

søgeren bedes endvidere gemme det udfyldte fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) 

som en pdf-fil og ligeledes aflevere denne som en del af prækvalifikationsanmodningen. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside indeholder nærmere vejledning om elek-

tronisk udfyldelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) på følgende side: 

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

Ordregiver er forud for tildeling af kontrakten forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, 

som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplys-

ninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. punkt 6 og be-

mærkningerne nedenfor.  

 

3.1.1.1 Oplysninger vedrørende udelukkelsesgrunde 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er 

omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. 

Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. 

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument 

(ESPD), Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit; 

 Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
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 Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale 

sikringsordninger”  

 Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i 

forbindelse med udøvelsen af erhvervet”  

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseu-

ropæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen, der tillige er of-

fentliggjort på den i punkt 3.1. nævnte hjemmeside. 

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, 

hvis dette måtte være relevant, jf. udbudslovens § 138.  

 

ESPD Dokumentation før tildeling, jf. punkt 6 

Efter ordregivers anmodning skal tilbudsgiver dokumentere, at virksomheden ikke er omfat-

tet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 (vedrørende straffe-

domme) og stk. 3 (betaling af skatter og afgifter), og at visse personer, der er tilknyttet til-

budsgiver, ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1, jf. § 135, 

stk.2. 

Danske tilbudsgivere kan fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Hvis 

tilbudsgivers serviceattest ikke omfatter alle relevante personer tilknyttet virksomheden, 

f.eks. fordi der er en eller flere udenlandske personer i ledelsen, skal tilbudsgiver i tillæg til 

serviceattesten sende særskilt dokumentation, der viser at de pågældende personer ikke er 

omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, f.eks. i form af straffeattester. 

Det konkrete dokumentationskrav for en udenlandsk tilbudsgiver og personer tilknyttet en 

udenlandsk tilbudsgiver, vil afhænge af den dokumentation, der er tilgængelig i det land, 

hvor den udenlandske tilbudsgiver er etableret. 

 

3.1.1.2 Oplysninger om økonomisk formåen 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens 

egenkapital (ultimo året) samt omsætning i de seneste to disponible regnskabsår. Dette an-

gives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit B, Økonomisk for-

måen, under punktet ”Samlet årsomsætning” og ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”.  

Mindstekrav til det niveau, der kræves: 

Som mindstekrav kræves, at egenkapitalen (ultimo året) i hvert af de seneste to disponible 

regnskabsår er positiv. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egen-

kapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 

seneste to disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et kon-

sortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i hvert af de seneste 

to disponible regnskabsår. 

Som mindstekrav kræves, at omsætningen i hvert af de seneste to disponible regnskabsår er 

minimum 10.000.000 DKK. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes 
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omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 

seneste to disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et kon-

sortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i hvert af de seneste to 

disponible regnskabsår. 

 

ESPD dokumentation før tildeling, jf. punkt 6 

Efter ordregivers anmodning skal tilbudsgiveren dokumentere opfyldelsen af mindstekrave-

ne ved at fremlægge sine årsregnskaber eller uddrag heraf i de seneste to disponible regn-

skabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er 

etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens og omsætningens størrelse. Ved en 

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

af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. 

 

3.1.1.3 Oplysninger om teknisk og faglig formåen 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens 

udførelse af tjenesteydelser inden for de seneste tre år, der er sammenlignelige med opga-

ven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4. Dette skal angives i det 

fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, 

under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af 

den anførte type”. Der skal maksimalt angives 5 referencer med beskrivelse af referencen 

og med angivelse af beløb, tidspunkter samt modtager. 

Mindstekrav til det niveau, der kræves: 

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst én reference vedrørende varetagelse af 

større kampagner med flere forskellige platforme. Hvis ansøger baserer sig på andre enhe-

ders formåen, eller hvis der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstræk-

keligt, at der samlet set er mindst én reference, som opfylder mindstekravet. 

 

ESPD Dokumentation før tildeling, jf. punkt 6 

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver for-

beholder sig dog ret til at kontakte de enheder, der er angivet som modtaget af leverancerne 

med henblik på at verificere de afgivne oplysninger i det fælles europæiske udbudsdoku-

ment angivne. 

 

3.1.2 Støtteerklæring 

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. et 

moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den retlige karakter af forbindel-

serne mellem ansøger og disse andre enheder. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders 

økonomiske og/eller tekniske formåen, skal ansøgeren fremlægge en støtteerklæring, der 

godtgør at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og/eller tekniske og 
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faglige formåen. Ansøgere kan anvende der støtteerklæring, der indgår som en del af ud-

budsmaterialet (Udbudsbilag B). 

 

3.2 Formkrav til prækvalifikationsanmodningen 

 

3.2.1 Frist for anmodning om prækvalifikation 

Anmodning om prækvalifikation skal være modtaget hos ordregiver senest 

 

Onsdag, den 7. september 2016, kl. 13.00. 

 

Anmodninger, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 

 

3.2.2 Adresse, antal eksemplarer mv. 

Anmodning om prækvalifikation skal sendes til eller afleveres på adressen: 

 

 Hjemmeværnskommandoen, 

 att. John Nielsen  

 Vordingborg Kaserne 

  Sankelmarksvej 26 

  4760 Vordingborg 

 

Anmodning om prækvalifikation bedes afleveret i 3 papireksemplarer i en lukket forsendel-

se og mærket: “Anmodning om prækvalifikation på udbud af kommunikations-, reklame- og 

mediebureauydelser – Må ikke åbnes af poståbningen”.  

 

Anmodningen må ikke sendes pr. e-mail. 

 

3.3 Formelle fejl og mangler ved prækvalifikationsanmodningen 

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 

159, stk. 5, hvis anmodningen er ufuldstændig eller fejlbehæftet, eller hvis der mangler spe-

cifikke dokumenter. 

 

3.4 Udvælgelse af ansøgere, der prækvalificeres til at give tilbud 

Ordregiver vil opfordre 5 ansøgere til at give tilbud på opgaven, jf. udbudsbekendtgørelsens 

punkt II.2.9. 

Begrænsningen af antallet af ansøgere vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har 

dokumenteret de bedste og mest relevante referencer vedrørende leverancer af de ydelser, 

som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4. Ordregiver 

vil navnlig lægge vægt på referencer, der vedrører større kampagner med flere forskellige 

platforme, og referencer, der afspejler ansøgerens kendskab til politisk styrede organisatio-

ner, som i det væsentligste består af frivillige/græsrodsbevægelser. 
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Ordregiver underretter herefter samtlige ansøgere om beslutningen. 

 

 

4. UDARBEJDELSE AF TILBUD 

4.1 Vejledning til udarbejdelse af tilbud 

 

4.1.1 Indledning 

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 4.1.2), samt 

hvilke formkrav, der gælder for tilbuddet (punkt 4.2). 

 

4.1.2 Tilbuddets indhold og disposition  

 

4.1.2.1 Alternative tilbud 

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

tilbud. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. 

 

4.1.2.2  Forbehold og mindstekrav  

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

stekrav.  

 

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 mindstekrav vil blive afvist som ikke-

konditionsmæssige.  

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindste-

krav som anført nedenfor.  

 

Udkast til rammekontrak: 

Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold overfor bestemmelser i udkast til rammekontrakt, der 

således er at betragte som mindstekrav. 

 

Bilag 1 – 6: 
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Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for bilag 1 - 6, der således er at betragte som mindste-

krav.  

 

Tilbudsgiver opfordres til at stille skriftlige spørgsmål, jf. punkt 2.3, hvis tilbudsgiver opfat-

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

mæssige. I sådanne spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formulerin-

ger 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, hvis disse kan anses som væsentlige ændringer af det 

oprindelige udbudsmateriale, eller ændringerne kan medføre fare for konkurrencefordrej-

ning eller forskelsbehandling. Eventuelle ændringer vil samtidigt blive meddelt alle tilbuds-

givere, der herefter vil afgive tilbud på ens vilkår. 

 

 

4.1.2.3 Tilbuddets indhold 

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bedes tilbudsgiver følge anvisningerne anført som litra A - D 

umiddelbart nedenfor. Hvis tilbudsgiver vælger at fravige anvisningerne, bør tilbudsgiver 

være særlig opmærksom på at kontrollere, at tilbuddet indeholder alle nødvendige oplys-

ninger. 

 

A. Tilbudsbrev 

 Tilbudsgiver bedes anvende skabelonen til tilbudsbrev (udbudsbilag C). Tilbudsbre-

vet bør udfyldes i overensstemmelse med den vejledende tekst i brevet. Af tilbuds-

brevet bør det entydigt fremgå, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver 

tilbuddet (svarende til den prækvalificerede virksomhed eller sammenslutning). Til-

budsgiver bedes i tilbudsbrevet angive en kontaktperson, e-mailadresse samt telefon-

nummer, hvortil ordregiver kan rette henvendelser i forbindelse med udbuddet, eller 

henvise til de i ESPD’et afgivne oplysninger herom.  

 

B. Udkast til rammekontrakt  

 Ordregiver har udarbejdet et udkast til rammekontrakt. Tilbudsgiver skal ikke udfylde 

eller færdiggøre kontrakten. Kontrakten er endvidere i sin helhed mindstekrav. Dette 

betyder, at der ikke må tages forbehold over for kontrakten, jf. punkt 4.1.2.2.  

 

 Ordregiver fraråder, at tilbudsgiver vedlægger tilbudsgiverens almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser eller lignende som en del af tilbuddet. Sådanne salgs- og leve-

ringsbetingelser indeholder ofte vilkår, der indebærer et forbehold overfor mindste-

krav i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at anse tilbuddet for 

ukonditionsmæssigt. 
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C. Udkast til bilag 

Ordregiver har udarbejdet udkast til kontraktens bilag 1 - 6. I bilagene kan det fore-

komme, at krav til ydelserne er udtrykt i form af en teknisk standard, eksempelvis en 

ISO-standard. Ordregiver har bestræbt sig på, at der til alle sådanne henvisninger er 

tilføjet "eller tilsvarende". Såfremt der enkelte steder alene måtte være henvist til en 

bestemt standard, skal enhver reference til sådanne tekniske standarder læses med til-

føjelsen "eller tilsvarende". 

 

Tilbudsgiver skal ikke udfylde eller færdiggøre bilag 1, 4, 5, og 6. 

  

Tilbudsgiver skal udfylde eller færdiggøre bilag 2, løsningsbeskrivelse og bilag 3, ve-

derlag. I hvert af bilagene er det forklaret, hvordan det enkelte bilag bør udfyldes.  

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen/færdiggørelsen af bilagene så vidt muligt benytte 

formuleringer, der er egnet til at bære retlige forpligtelser, og ikke formuleringer, som 

eksempelvis "dette kunne tænkes at gå ud på, at …", "man kan også tænke sig, at …" 

eller "sædvanligvis anvendes …", "vi har ofte med succes gjort …", "man kunne også 

forestille sig, at …", eller "det kunne eventuelt søges løst ved, at …". 

 

Hvis tilbudsgiver er i tvivl om udfyldelsen eller færdiggørelsen af bilagene eller i til-

fælde af usikkerhed om, hvorvidt et forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet, op-

fordres tilbudsgiver til at stille skriftlige spørgsmål, jf. punkt 2.3. 

  

D. Øvrige oplysninger  

 Her kan tilbudsgiver angive samtlige øvrige oplysninger, som tilbudsgiver ønsker at 

afgive, og som ikke hører under A-C ovenfor. 

. 

 

4.1.3 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 

vil dog uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til 

at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 
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4.1.4 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 sørge for, at deres tilbud er udarbejdet således, at kontrakten vil kunne indgås uden for-

udgående 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. 

 

4.2 Formkrav til tilbuddet 

 

4.2.1 Frist for afgivelse af tilbuddet 

Tilbud skal være modtaget hos ordregiver senest; 

 

Torsdag, den 27. oktober 2016, kl. 13.00. 

 

Tilbud, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 

 

 

4.2.2 Adresse, antal eksemplarer mv. 

Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 

 

 Hjemmeværnskommandoen, 

 att. John Nielsen  

 Vordingborg Kaserne 

  Sankelmarksvej 26 

  4760 Vordingborg 

  

Tilbud må ikke sendes pr. e-mail. 

 

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet afleveres i 3 papireksemplarer i en lukket forsendelse og 

mærket ”Udbud af kommunikations-, reklame- og mediebureauydelser - tilbud. Må ikke 

åbnes af poståbningen". I kuverten bedes tilbuddet endvidere vedlagt i elektronisk form på 

USB.  

 

4.2.3 Sprog 

Tilbuddet skal være på dansk. 

 

4.2.4 Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 
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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 vurdere, hvorvidt tilbuddene opfylder de formelle 

krav i udbudsmaterialet.  

 

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 

159, stk. 5, 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 vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets formelle krav, vil ordre-

giver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder forbehold over for grundlæg-

gende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav, jf. punkt 4.1.2.2, som medfører, 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 den angivne vægtning til 

grund: 

 

 

 1) Opgaveløsning 30 % 

Vurdering af underkriteriet sker på grundlag af tilbudsgivers svar på den i Bilag D vedlagte 

case. Der vil i vurderingen af underkriteriet blive lagt vægt på, i høj grad tilbudsgiver gen-

nem besvarelse af casen har sandsynliggjort, at tilbudsgivers løsning af den udbudte opga-

ve, jf. bilag 1, bliver løst på højt kvalificeret niveau, og at tilbudsgiver demonstrer gode 

kommunikationsevner og gode strategiske evner i forhold til mediavalg. 
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 2) Kvalitet 40 %  

Vurdering af underkriteriet sker på grundlag af følgende delkriterier, der indgår med lige 

vægt: 

 Det tilbudte kvalitetssikringssystem, idet der lægges vægt på, at den tilbudte orga-

nisering og de tilbudte processer (kvalitetssikringssystem) understøtter en sam-

menhængende og fagligt tværgående opgaveløsning, samt understøtter et godt 

sammenspil med Hjemmeværnskommandoen, herunder om det tilbudte kvalitets-

sikringssystem understøtter en klar og entydig arbejdsfordeling internt og eksternt 

og dermed kan øge kvaliteten i arbejdet med Hjemmeværnskommandoen.  

 Kvalifikationerne hos de til aftalen allokerede nøglemedarbejdere, vurderet ud fra 

de af tilbudsgiver vedlagte CV’er på nøglemedarbejdere til løsning af opgaven, jf. 

bilag 2, herunder om de tilbudte nøglemedarbejderes kvalifikationer (CV’er) un-

derstøtter et højt kvalitetsniveau i løsningen af opgaver under rammekontrakten.  

Ved nøglemedarbejdere forstås følgende medarbejdere 

 Direktør/Seniorkonsulent 

 Daglig Projektleder (kommunikationsrådgiver eller konsulent) 

 Creative Director 

 Senior Art Director  

 Mediestrategisk konsulent 

 Senior Tekstforfatter  

 

 3) Pris 30 %  

Vurdering sker på grundlag af en samlet evalueringsteknisk pris beregnet på grundlag af de 

af tilbudsgiverens anførte priser i bilag 3 og efter beregning af pris for nedenstående fiktive 

kampagne: 

 

Medarbejderkategorier, jf. bilag 3, pkt. 1 

Medarbejder Timeforbrug 

Direktør/seniorkonsulent 

 

10 

Daglig projektleder (kommunikationsrådgiver eller 

konsulent) 

 

40 

Projektleder assistent 

 

8 

Creative director 

 

12 

Senior Art Director (over 5 års erfaring) 

 

8 

Art Director (under 5 års erfaring) 

 

10 

Senior tekstforfatter 

 

5 
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Tryk af særlige formater, jf. bilag 3, pkt. 2 

Produktkategori, Tryk: Størrelse Stk. 

Out-door plakat B 118,5 X H 175 cm 250 

Bus venstresider B 480 x H 48 cm 175 

Bus højresider 2 x B 212 x H 40 cm. 50 

Bus bagsider B 145 x H 60  50 

Hængeskilte i busser B 48 x H 30 cm 25 

Europlakater B 80 x H 120,5 cm 120 

Foliering af døre i metro B 103 x H 103 cm 24 

 

Øvrigt 

 Den i bilag 3, pkt. 3 anførte procentdel til mediaindrykning - online beregnet på bag-

grund af en fiktiv mediaindrykningspris på 500.000 kr. 

 Den i bilag 3, pkt. 3 anførte procentdel til tracking fee - online beregnet på baggrund 

af en fiktiv mediaindrykningspris på 500.000 kr.  

 Den i bilag 3, pkt. 3 anførte procentdel til mediaindrykning - offline beregnet på bag-

grund af en fiktiv mediaindrykningspris på 900.000 kr.  

 

 

De anførte timer mv., er alene et skøn til brug for evalueringen og er således ikke et udtryk 

for et garanteret køb af netop de anførte ydelser i den anførte mængde.   

 

IT-ansvarlig (programmør, udvikler) 

 

10 

IT-assistent 

 

7 

Mediastrategisk konsulent 

 

8 

Mediaplanner 

 

12 

Interactive planner 

 

8 

Mediabuyer 

 

10 

Still fotograf 

 

10 

Studentermedhjælp 

 

12 

Filmfotograf (mindst 5 års erfaring med lignende 

testimonial film, jf. kravspecifikationen punkt 3.1.4) 

 

12 

Filmproducer (mindst 3 års erfaring med lignende 

testimonial film, jf. kravspecifikationen punkt 3.1.4) 

 

8 

Filmeditor (mindst 3 års erfaring med lignende testi-

monial film, jf. kravspecifikationen punkt 3.1.4) 

 

24 
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5.5 Evalueringsmetode 

Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en pointskala fra 0-5, hvor tilbuddene 

bedømmes ud fra de ovenfor angivne kriterier, og som beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Det tildelte antal point for hvert af underkriterierne vil i den samlede evaluering blive gan-

get med de respektive vægte, dvs. at de tildelte point for hvert underkriterium indgår for-

holdsmæssigt i den samlede tilbudsvurdering efter følgende formel; 

 

antal point for et givent underkriterium * den ovenfor anførte vægtning af det pågældende 

underkriterium 

 

Hvert tilbuds samlede pointscore opgøres som summen af de vægtede point for samtlige 

underkriterier. Tilbudsgiver med den højeste pointscore har således afgivet tilbuddet med 

det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

 

For underkriteriet ”opgaveløsning” og ”kvalitet”, bedømmes hvert tilbud ved brug af føl-

gende absolutte pointskala: 

 

 

Beskrivelse af trin 

 

Point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse opfylder kriteriet særdeles tilfreds-

stillende 

 

 

5 point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse opfylder kriteriet meget tilfredsstil-

lende 

 

 

4 point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse opfylder kriteriet tilfredsstillende 

 

3 point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse af kriteriet er mindre tilfredsstillende 

 

 

2 point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse af kriteriet er ikke tilfredsstillende 

 

1 point 

 

Tilbudsgivers beskrivelse af kriteriet er utilfredsstillende og 

kun netop konditionsmæssigt 

 

 

0 point 

 

Underkriteriet ”pris” evalueres efter en pointmodel med skalaen fra 0-5, og således at priser 

omregnes til point i en lineær model, hvor laveste pris får maksimumpoint, 5 point, mens et 

tilbud, der har en pris som er 50 % højere end laveste pris tildeles minimumpoint, 0 point. 

Øvrige tilbud tildeles point efter en lineær interpolation mellem disse to punkter. 
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Hvis der er en større spredning i priserne i de modtagne tilbud, end spændet i den anførte 

model tillader – dvs. hvis prisen i tilbuddet med højeste pris er mere end 50 % højere end 

prisen i tilbuddet med laveste pris - vil Ordregiver i stedet benytte en evalueringsmodel med 

en større økonomisk ramme. Dette er en tilsvarende model med en fast økonomisk ramme, 

men således at rammen udvides til 100 %. Tilbud, hvis pris er 100 % over prisen for tilbud-

det med den laveste pris, tildeles således 0 point. 

 

Hvis der er en større spredning i priserne i de modtagne tilbud, end spændet i den anførte 

sekundære model tillader – dvs. hvis prisen i tilbuddet med højeste pris er mere end 100 % 

højere end prisen i tilbuddet med laveste pris - vil Ordregiver i stedet benytte en evalue-

ringsmodel, hvor point beregnes efter en ikke-lineær model. Laveste pris får maksimumpo-

int, 5 point, og de øvrige priser omregnes til point ved brug af følgende formel; 

 

Tilbuddets pris = 5 point * laveste pris/tilbuddets pris 

 

 

6. ESPD DOKUMENTATION 

Ordregiver er forud for tildeling af kontrakten forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, 

som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplys-

ninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 

151 og 152. 

Det vil som udgangspunkt alene være den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at 

tildele kontrakten, der skal fremsende dokumentation for oplysningerne angivet i det fælles 

europæiske udbudsdokument. 

Ordregiver kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede ansøger/tilbudsgiver om at 

indsende dokumentation, hvis det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af procedu-

ren, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. 

Ordregiver fastsætter en efter omstændighederne passende frist for fremsendelse af doku-

mentation. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere eller præcisere den modtag-

ne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. 

 

 

7. 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, og har verificeret de afgivne oplysninger i det 

fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. punkt 6, træffer ordregiver beslutning om tildeling af 

kontrakten.  

 

Ordregiver underretter herefter samtidigt samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Un-

derretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegø-

relse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de relative fordele og ulemper 

ved det vindende tilbud, samt hvornår standstill-perioden udløber. 
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Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at afly-

se udbuddet.   

 

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 4.2.4. 

 

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 udbuddet er ordregiver uvedkommende, her-

under også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. Or-

dregiver er ikke forpligtet at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. 

 

Efter kontrakten er underskrevet sender ordregiver en bekendtgørelse om tildeling af ordre 

til offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. 

 

8. 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 an-

svar at afgive et tilbud, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingel-

serne. 

 

Forhold Henvisning 

Tilbudsbrev, hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslut-

ning der har afgivet tilbuddet 

Punkt 4.1.2.3, 

litra A 

  

Bilag 2 og 3 i udfyldt/færdiggjort stand.  Punkt 4.1.2.3, 

litra C 

  

Opfyldelse af alle mindstekrav Punkt 4.1.2.2 

  

Tilbudsmaterialet i det anviste antal eksemplarer og form Punkt 4.2.2 

  

Mærkning af forsendelsen som anvist og korrekt adressering Punkt 4.2.2 
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Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af den angivne tilbudsfrist Punkt 4.2.1 

  

 

 

9. OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET 

Dato, klokkeslæt Aktivitet 

Den 12. juli 2016 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 

  

Den 26. august 2016 Frist for spørgsmål vedrørende prækvalifika-

tion 

  

Den 1. september 2016 Frist for at besvare spørgsmål i prækvalifika-

tionsfasen 

  

Den 7. september 2016, kl. 13 Frist for prækvalifikationsanmodning 

  

Den 26. september 2016 Forventet dato for afsendelse af opfordringer 

til at afgive tilbud til udvalgte ansøgere 

  

Den 17. oktober 2016 Frist for spørgsmål i tilbudsfasen 

  

Den 21. oktober 2016 Frist for at besvare spørgsmål i tilbudsfasen 

  

Den 27. oktober 2016, kl. 13 Frist for afgivelse af tilbud 

  

Ultimo november 2016 Forventet tildeling af kontrakten 

  

Primo december 2016 Forventet indgåelse af kontrakten 

  


