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1. Omfang 

Aarhus Kommune udbyder i 2016 udførelse af håndværkerydelser i fagen-

trepriser for murer-, tømrer-, maler-, VVS- samt elinstallationsarbejder i 4 

delområder med forventeligt 5 aftaler pr. fag pr. distrikt. 

Udbuddet omfatter udførelse af vedligeholdelses-, genopretnings-, moder-

niserings- og ombygningsopgaver i det omfang, der er beskrevet i afsnit 3 

Udbuddets genstand.  

 

 

2. Praktiske oplysninger 

2.1. Tidsfrister 

 

 

Frist for at stille spørgsmål 

Aarhus Kommune opfordrer til, at 

spørgsmål stilles så tidligt som mu-

ligt, og at spørgefristen overholdes. 

Spørgsmål modtaget efter 

14.10.2016, men før fristen på 6 

dage, vil blive besvaret i det om-

fang, det er muligt indenfor 6 dage 

fra ansøgningsfristen. 

 

 

14.10.2016 

 

 

Frist for offentliggørelse af svar 

på spørgsmål 

 

18.10.2016, kl. 09.00 

 

 

Ansøgningsfrist  

 

24.10.2016, kl. 10.00 

 

 

Rammeaftalens forventede 

ikrafttræden 

 

01.04.2017  

 

 

2.2. Kontaktoplysninger 

Aarhus Kommune 

Borgmesterens afdeling 

Indkøb & Udbud 

Iben Merete Toftvang 

ibmt@aarhus.dk 

41 85 41 61 

 

mailto:ibmt@aarhus.dk
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3. Udbuddets genstand 

3.1. Beskrivelse af det udbudte område 

Disse prækvalifikationsbetingelser omfatter de krav, der stilles til ansøgere, 

som ønsker at komme i betragtning som leverandør til Aarhus Kommune 

inden for områderne:  

Udførelse af håndværkerydelser i fagentreprise for murer-, tømrer-, maler-

, VVS- samt elinstallationsarbejder.  

Fagentrepriserne omfatter vedligeholdelses-, genopretnings-, modernise-

rings- og ombygningsopgaver i størrelsesordenen 300.000-1.000.000 kr. 

ekskl. moms. 

(Opgaver op til 300.000 kr. ekskl. moms er omfattet af andet udbud). 

 

Aarhus Kommune opdeles i 4 distrikter, Nord, Syd, Midt og Vest, således at 

udbuddet omfatter følgende delaftaler: 

 

Delaftale Beskrivelse 

Murerentrepriser  

Delaftale Nord - murer  Rammeaftale om levering af murerarbejde i di-

strikt Nord 

Delaftale Syd - murer  Rammeaftale om levering af murerarbejde i di-

strikt Syd 

Delaftale Midt – murer Rammeaftale om levering af murerarbejde i di-

strikt Midt 

Delaftale Vest - murer Rammeaftale om levering af murerarbejde i di-

strikt Vest 

  

Tømrerentrepriser  

Delaftale Nord - tømrer  Rammeaftale om levering af tømrerarbejde i di-

strikt Nord 

Delaftale Syd - tømrer  Rammeaftale om levering af tømrerarbejde i di-

strikt Syd 

Delaftale Midt – tømrer Rammeaftale om levering af tømrerarbejde i di-

strikt Midt 

Delaftale Vest - tømrer Rammeaftale om levering af tømrerarbejde i di-

strikt Vest 

  

Malerentrepriser  

Delaftale Nord - maler  Rammeaftale om levering af malerarbejde i di-

strikt Nord 

Delaftale Syd - maler  Rammeaftale om levering af malerarbejde i di-

strikt Syd 

Delaftale Midt – maler Rammeaftale om levering af malerarbejde i di-

strikt Midt 

Delaftale Vest - maler Rammeaftale om levering af malerarbejde i di-

strikt Vest 

  

VVS-entrepriser  

Delaftale Nord - VVS  Rammeaftale om levering af VVS-arbejde i di-

strikt Nord 
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Delaftale Syd - VVS  Rammeaftale om levering af VVS-arbejde i di-

strikt Syd 

Delaftale Midt – VVS Rammeaftale om levering af VVS-arbejde i di-

strikt Midt 

Delaftale Vest – VVS Rammeaftale om levering af VVS-arbejde i di-

strikt Vest 

  

Elinstallations- 

entrepriser 

 

Delaftale Nord - el Rammeaftale om levering af elinstallationsar-

bejde i distrikt Nord 

Delaftale Syd -  el Rammeaftale om levering af elinstallationsar-

bejde i distrikt Syd 

Delaftale Midt – el  Rammeaftale om levering af elinstallationsar-

bejde i distrikt Midt 

Delaftale Vest - el  Rammeaftale om levering af elinstallationsar-

bejde i distrikt Vest 

 

Der kan anmodes om prækvalifikation på en, flere eller alle udbudte delaf-

taler. Tilbudsgiver kan dog maksimalt tildeles 2 rammeaftaler inden for 

hver fagentreprise. For nærmere information om tildeling af rammeaftaler 

se Udbudsbetingelsernes afsnit 5.1. 

 

For områdebeskrivelser se bilag 3 Beskrivelse af distrikter.  

 

 

3.2. Målgruppe 

Rammeaftalerne er gældende for hele Aarhus Kommune, herunder alle af-

delinger og institutioner i Aarhus Kommune. 

 

Følgende selvejende institutioner er omfattet af nærværende rammeafta-

ler:  

 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Plejehjemmet Sct. Olaf, 

Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg 

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Børnehaven Stenhøjgård, Tvær-

gade 5, 8340 Malling  

 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Birkebakken, 

Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand. 

 

Øvrige selvejende institutioner i Aarhus Kommune er omfattet af nærvæ-

rende rammeaftaler i det omfang, vedligeholdelse mv. varetages af Center 

for Administration og Ejendomme. 
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Østjyllands Brandvæsen er omfattet af udbuddet i det omfang, opgaven 

ligger inden for Aarhus Kommune. 

 

Aarhus Havn er ikke omfattet af udbuddet. 

 

Ønskes yderligere information om Aarhus Kommunes organisation, henvi-

ses til Aarhus Kommunes hjemmeside via følgende link: www.aar-

hus.dk\organisation  

 

3.3. Forbrug på det udbudte område 

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af håndværkerydelser, der er 

omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis cirka 25.000.000 kr. ekskl. moms. 

 

Fordelingen på de fem fagentrepriser forventes at blive som følger: 

 

Tømrer: 7.500.000 kr. ekskl. moms. 

Murer: 7.500.000 kr. ekskl. moms. 

VVS: 4.000.000 kr. ekskl. moms. 

Maler: 2.000.000 kr. ekskl. moms. 

Elektriker: 4.000.000 kr. ekskl. moms. 

 

 

3.4. De fremtidige rammeaftaler 

De fremtidige rammeaftaler indgås som obligatoriske rammeaftaler på ba-

sis af Udkast til Rammeaftale, som findes i bilag 1. 

  

Aarhus Kommunes institutioner og afdelinger er forpligtede til at anvende 

de indgåede rammeaftaler, jf. dog afsnit 3.5 og 3.5.1. 

De fremtidige rammeaftaler er gældende fra den 01.04.2017 og er uopsi-

gelige for begge parter indtil den 31.03.2021. 

 

 Delaftale Nord - murer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Syd - murer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Midt – murer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Vest – murer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 

 Delaftale Nord - tømrer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Syd - tømrer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Midt - tømrer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Vest - tømrer ønskes indgået med 5 leverandører. 

 

 Delaftale Nord - maler ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Syd - maler ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Midt - maler ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Vest – maler ønskes indgået med 5 leverandører. 

http://www.aarhus.dk/organisation
http://www.aarhus.dk/organisation
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 Delaftale Nord - VVS ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Syd - VVS ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Midt - VVS ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Vest - VVS ønskes indgået med 5 leverandører. 

 

 Delaftale Nord - elinstallation ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Syd - elinstallation ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Midt - elinstallation ønskes indgået med 5 leverandører. 

 Delaftale Vest - elinstallation ønskes indgået med 5 leverandører. 

 

For delaftaler, hvor der indgås rammeaftaler med flere end én leverandø-

rer, henvises til afsnit 4.1 i bilag 1 Udkast til Rammeaftale vedrørende til-

deling af konkrete ordre. Bemærk at konkurrencen genåbnes i form af mi-

niudbud i forbindelse med hver enkelt tildeling af konkrete opgaver. 

 

 

3.5. Aarhus Kommunes forbehold 

Det anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske op-

lysninger fra tidligere regnskabsperiode. 

 

De valgte tilbudsgivere må acceptere større eller mindre leverancer i afta-

leperioden med baggrund i ændring af behov samt tilgang henholdsvis af-

gang af bygninger mv. i forbindelse med tilgang/afgang og oprettelse/ned-

læggelse af institutioner, afdelinger mv. samt køb/frasalg af bygninger mv. 

Desuden kan der forekomme bortfald af opgaver i forbindelse med udlicite-

ringer mv. og overdragelse af kommunale opgaver til private virksomheder 

o. lign.  

 

Nybyggeri og tilbygning – dvs. byggeri, hvor der sker en forøgelse af det 

bebyggede areal - er ikke obligatorisk omfattet af nærværende udbud, men 

entreprenøren forpligter sig til at udføre sådanne opgaver på samme vilkår, 

som de af udbuddet obligatorisk omfattede opgaver, såfremt Aarhus Kom-

mune måtte ønske det. 

 

Desuden forbeholder Aarhus Kommune sig retten til at udbyde opgaver på 

anden vis, f.eks. i hoved- eller totalentreprise. Disse opgaver vil i givet fald 

ikke være omfattet af nærværende udbud.  

 

 

I forbindelse med forberedelsen af udbuddet har Aarhus Kommune under-

søgt, om der i kommunens afdelinger og institutioner forekommer lokalt 

indgåede aftaler med andre entreprenører. Eventuelle lokale aftaler, som 

på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, vil blive 
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søgt afviklet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og de pågældende 

entreprenører.  

3.5.1 Øvrige undtagelser til udbuddet: 

Følgende opgaver, hvad angår køb, salg og udførelse inden for alle fem fa-

gentrepriser er ikke omfattet af nærværende udbud: 

 

- Service på og reparation af automatik, herunder varmestyring / CTS 

systemer 

- Service på og reparation af tyverialarmer 

- Service på og reparation af energiregistrering 

- Service på og reparation af låsesystemer 

- Service på og reparation af overvågning 

- Service på og reparation på anlæg hvor der er en central overvåg-

ning/ kontrol/styring  

- Service og reparationer i forbindelse med legionellabekæmpelse i 

brugsvandsinstallationer 

- Service på og reparation af klokkespillet på Rådhuset 

- Service på og reparation af bomme og pullerter 

- Service på og reparation af springvandsteknik   

- Service på og reparation af lydanlæg 

- Service på og reparation af samtaleanlæg  

- Service på og reparation af varmeslanger på strøget i Aarhus 

- Service på og reparation af teknik i svømmehaller, herunder vand-

behandlingsanlæg 

- Service på og reparation af velfærdsteknologiske hjælpemidler 

- Service på og reparation af IT-net, telefonanlæg, radio- og samtale-

anlæg, samt ur- og ringeanlæg  

- Opgaver der er omfattet af garantier. Herunder opgaver opført på 

mangelister i forbindelse med nye byggerier 

- Opgaver hvor lejere har ret til og selv vil forestå opgaven 

- Blikkenslagerarbejder og klejnsmedearbejder 

- Gulvarbejder 

- Tagdækkerarbejder 

- Glarmesterarbejder 

- Murer-, tømrer-, maler-, VVS- samt elinstallationsarbejder -arbejder 

under 300.000 kr. og over 1.000.000 kr. ekskl. moms 

- Håndværksmæssige småreparationer som viceværter, pedeller eller 

medhjælpere udfører i forbindelse med deres daglige arbejder i og 

omkring de kommunale ejendomme 

- Håndværkerydelser, som lejerne med hjemmel i lejelovens regler 

forlanger leveret af andre end de håndværkere, som Aarhus Kom-

mune har indgået kontrakt med  

- Arbejder der udføres i forbindelse med AffaldVarmes øvrige opgaver 

i forbindelse med renovering, vedligeholdelse og nyanlæg 

- Arbejder der udføres i forbindelse med forsikringssager, herunder 

skadesservice 

- Langtidsindlejede elektrikere, tømrer og VVS’ere  

 

Dog forpligter tilbudsgiver sig til i de situationer, hvor Aarhus Kommune 

skønner det nødvendigt, at udføre sådanne opgaver på samme vilkår som 

øvrige opgaver, der er omfattet af udbuddet.  
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4. Ansøgningsbehandling 

Der vil blive prækvalificeret maksimalt 15 ansøgere pr. delaftale.   

 

4.1. Forhandling  

Det skal understreges, at Aarhus Kommune og ansøgere ikke kan for-

handle om de afgivne tilbud. 

5. Udelukkelsesgrunde 

Aarhus kommune kan ikke indgå aftale med ansøgere, der er omfattet af 

én eller flere af nedenstående udelukkelsesgrunde. 

Oplysninger vedrørende nedenstående udfyldes i Det Europæiske Udbuds-

dokument (herefter kaldet ESPD’en). Der henvises til afsnit 8.4.3.  

 

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kom-

mune afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Aarhus Kommune 

vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 

159, stk. 5. 

 

5.1.  Ansøgerens personlige forhold: 

Aarhus Kommune accepterer ikke ansøgning fra ansøgere, som 

 Ved endelig dom er dømt for 

- Kriminel organisation 

- Bestikkelse 

- EU-svig 

- Terrorhandlinger 

- Hvidvaskning af penge 

- Børnearbejder og menneskehandel 

 Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold 

 Har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, 

med mindre der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden 

 Har interessekonflikter med ordregiver, der ikke kan afhjælpes 

 Har indgået konkurrencefordrejende aftaler, der ikke kan afhjælpes 

 Har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger om-

kring visse af ovenstående oplysninger. 

 Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsret-
lige område 

 Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling 
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 Aarhus Kommune kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har 
begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet 

 Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konklu-

dere, der har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med 

henblik på konkurrencefordrejning 

 Aarhus Kommune kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidli-

gere offentlig kontrakt 

 Aarhus Kommune kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke 

Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortro-

lige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse 

med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har 

givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på 

beslutninger.  

6. Udvælgelseskriterier 

Aarhus Kommune kan ikke indgå aftale med en ansøger, der ikke vurderes 

egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til 

de nedenfor angivne kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse 

af kriterierne udfyldes ESPD jf. afsnit 8.4.3 Udfyldelse af ESPD. 

  

Ansøgninger, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus 

Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Aarhus Kom-

mune vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslo-

vens § 159, stk. 5. 

 

6.1. Udøvelse af det pågældende erhverv 

Såfremt der anmodes om prækvalifikation på delaftaler, der omfatter elin-

stallations- og/eller VVS-arbejde bedes det i ESPD-dokumentet angivet, at 

ansøger er i besiddelse af en autorisation på el-installationsområdet og/el-

ler VVS-installationsområdet. 

 

6.2. Økonomisk og finansiel kapacitet: 

Ansøger bedes i ESPD’en angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 af-

sluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller 

startede sin virksomhed. 

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, af hvis regnska-

ber for de seneste to afsluttede regnskabsår det fremgår, at ansøgeren  

 Har en positiv egenkapital (egenkapitalen for begge regnskabsår bedes 

angivet i ESPD’en)  

 Har regnskaber med blank revisorpåtegning 

Bemærk at kravene skal være opfyldt for begge regnskabsår. 
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6.3. Teknisk og / eller faglig kapacitet: 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som: 

 I ESPD’en angiver en referenceliste over de betydeligste lignende opga-

ver, ansøgeren udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. 

Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklu-

sive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kon-

taktperson hos den pågældende kunde. 

Referencelisten skal minimum indeholde 3 relevante referencer. 

 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. 

 

6.4. Udvælgelse af ansøgere 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkel-

sesgrunde og udvælgelseskriterier. Aarhus Kommune prækvalificerer de 

ansøgere, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, 

opfylder minimumskravene til udvælgelseskriterierne og samtidig samlet 

set opnår de bedst mulige vurderinger i forhold til udvælgelseskriterierne.  

 

Såfremt der er flere end 15 ansøgere pr. delaftale, der ikke er omfattet af 

en eller flere af udelukkelsesgrundene og opfylder minimumskravene til ud-

vælgelseskriterierne, vil udvælgelsen således ske ud fra, hvilke ansøgere, 

der har den højeste egenkapital og de bedste referencer. 

 

7. Tildelingskriterium 

Rammeaftalerne vil blive tildelt de ansøgere, der afgiver det for Aarhus 

Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet Pris. 

 

Tilbudsgiver kan byde på én, flere, eller alle delaftaler, som tilbudsgiver er 

prækvalificeret til, men kan dog maksimalt tildeles 2 rammeaftaler inden 

for hver fagentreprise. 

For nærmere information om tildeling af rammeaftaler se Udbudsbetingel-

sernes afsnit 5.1. 

 

8. Formkrav 

8.1. Spørgsmål til prækvalifikationsbetingelserne 

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationen fremsendes skriftligt pr. e-

mail til haandvaerkerudbud@ba.aarhus.dk. I emnefeltet angives ”Spørgs-

mål – håndværkerudbud” 

Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af afsnit 2.1. 
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Alle spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil, i ano-

nymiseret form, blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside, jf. 

afsnit 2.1.  

 

8.2. Ansøgningsfrist 

Ansøgningen skal være Aarhus Kommune, Indkøb & Udbud i hænde se-

nest den 24.10.2016, kl. 10.00 på følgende adresse: 

Rådhuspladsen 2 

Lokale 065  

8000 Aarhus C 

att.: Iben Merete Toftvang 

 

Ansøger bærer ansvaret for, at ansøgningen når rettidigt frem. 

8.3. Aflevering af ansøgning 

Ansøgningen inklusiv eventuelle bilag afleveres elektronisk på et USB-stik. 

Ansøgningen mærkes, således at det fremgår, inden for hvilken/hvilke fa-

gentreprise(r) der ønskes prækvalifikation - eksempelvis “Prækvalifika-

tion til VVS-arbejder”.  Ligeledes mærkes ansøgningen ”Må ikke åbnes i 

posten”. Forsendelsen skal være lukket.  

Ansøger bærer selv ansvaret for, at ansøgningen når rettidigt frem.  

8.4. Vilkår for afgivelse af ansøgning 

8.4.1. Udbuddets form 

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L19/2015).  

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. 

8.4.2. Sprog 

Ansøgningen skal være skriftligt og afgives på dansk. Endvidere kan bilags-

materiale af generel karakter tillige være på svensk, norsk, engelsk eller 

tysk. Såfremt Aarhus Kommune anmoder om det, skal ansøger sørge for 

oversættelse af bilagsmateriale på svensk, norsk, engelsk eller tysk til 

dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for ansøgers regning. 

8.4.3. Udfyldelse af ESPD 

ESPD’en er vedlagt som bilag 4 og udfyldes elektronisk af ansøger i forbin-

delse med afgivelse af ansøgning om prækvalifikation. Aarhus Kommune 

vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation 

for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD’en fra de tilbudsgi-

vere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med.  

 

De tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale 

med, vil blive bedt om at fremskaffe dokumentation for ESPD’en inden for 

en frist på 10 arbejdsdage.  
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I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres 

denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærk-

som på, at behandlingstiden i forbindelse med udstedelse af serviceattester 

er op til 2 uger. 

De oplysninger, der skal fremgå af ESPD’en, vedrører afsnit 5 om udeluk-

kelsesgrunde samt afsnit 6 om udvælgelse og egnethed. 

 

Ved ansøgning afgivet af sammenslutninger af ansøgere (konsortier), ud-

fyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet. 

Ved ansøgning, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomi-

ske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med 

oplysningerne for den/disse enhed(er).  

 

Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes via følgende link: 

http://www.bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/filer/espd_-

_saadan_virker_det.pdf  

8.4.4. Konsortier 

Afgives ansøgning af en sammenslutning af ansøgere (konsortium), skal de 

krævede oplysninger under afsnit 5 og 6 afgives for hver deltager i konsor-

tiet. Det vil dog i forbindelse med vurderingen være det samlede konsorti-

ets oplysninger, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af 

alle konsortiedeltagerne, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæs-

sigt, men det kan have betydning for vurderingen. Desuden skal de enkelte 

deltagere i konsortiets ydelser/roller angives, herunder med hvilken kon-

sortiedeltager, som Aarhus Kommune, med bindende virkning, kan føre af-

klarende drøftelser og indgå aftaler. 

Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kom-

mune.  

8.4.5. Ansøger baserer sig på andre enheders formåen 

Hvis ansøger i forbindelse med afgivelse af en ansøgning baserer sig på an-

dre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller 

faglige formåen, bedes ansøger angive dette samt omfanget heraf i 

ESPD’en. 

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske 

formåen, hæfter ansøger og de pågældende enheder solidarisk og direkte i 

forhold til Aarhus Kommune.  

 

9. Ansøgningsdisposition 

Ansøgningsdispositionen indeholder en ramme for ansøgningen. Ansøgnin-

gen bør således omfatte alle punkter i ansøgningsdispositionen. Formålet 

http://www.bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/filer/espd_-_saadan_virker_det.pdf
http://www.bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/filer/espd_-_saadan_virker_det.pdf
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er at sikre sammenlignelighed i ansøgningerne samt, at alle relevante for-

hold bliver behandlet i ansøgningen. 

 

Punkt Indhold 

1 ESPD 

For at dokumentere, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet 

af nogle af udelukkelsesgrundende samt lever op til mini-

mumskravene til egnethed for så vidt angår personlige for-

hold, økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og / eller 

faglig formåen, bedes ansøger/tilbudsgiver udfylde og aflevere 

ESPD. 

 

Såfremt ansøgningen afgives af en sammenslutning af ansø-

gere (konsortium), udfyldes en ESPD for hver deltager i kon-

sortiet. 

 

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og 

økonomiske formåen, udfyldes en ESPD tillige for denne/disse 

enhed(er). 

 

Såfremt ansøger agter at benytte underleverandører til udfø-

relse af dele af rammeaftalen, skal det i ESPD-dokumentets 

pkt. II D oplyses hvilke dele af rammeaftalen, som tilbudsgiver 

har til hensigt at give i underleverance, ligesom navnet på 

den/de pågældende underleverandør(er) skal oplyses, hvis 

dette kendes på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.  

                                                                         

Endvidere skal den / de angivne underleverandør(er) aflevere 

udfyldt ESPD for så vidt angår oplysninger i ESPD del II afsnit 

A og B. 

 

 

10. Bilag til prækvalifikationsbetingelser og ud-
budsbetingelser 

 Bilag 1 Udkast til rammeaftale 

 Bilag 2 Tilbudsliste 

- Bilag 2A Tilbudsliste murer 

- Bilag 2B Tilbudsliste tømrer 

- Bilag 2C Tilbudsliste maler 

- Bilag 2D Tilbudsliste VVS 

- Bilag 2E Tilbudsliste elinstallation 

 Bilag 3 Beskrivelse af distrikter 

 Bilag 4 ESPD 
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 Bilag 5 Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune 

 Bilag 6 Til fremmed arbejdskraft 

 Bilag 7 AB92 med Aarhus Kommunes tilføjelser 

 Bilag 8 Erklæring om opfyldelse af mindstekrav 

 Bilag 9 Retningslinjer for miniudbud 

 

 

 


