Vejledning til tilbudsgiver
Tilbud på produktion og levering af et Tørblæsningskabinet
Dansk Dekommissionering har på Udbud.dk annonceret planlagt indkøb af et tørblæsningskabinet med tre
rum inklusiv system til fremføring og genanvendelse af blæsemiddel samt ventilation og absolutfiltre.

Udbudsmaterialet
Det samlede udbudsmateriale findes på DD’s hjemmeside, og omfatter følgende dokumenter:
• Udkast til kontrakt med følgende bilag
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bilag 1.1, Kravspecifikation
Bilag 1.2, Skitse 1 - Tørblæsningskabinet
Bilag 1.3, Skitse 2 - Tørblæsningskabinet
Bilag 1.4, Blæsemedie-støvudsugning
Bilag 1.5, Ventilation
Bilag 1.6, Trykluft
Bilag 1.7, Bygning 217 - Stueplan
Bilag 1.8, Bygning 217 - Kælderplan
Bilag 2.1, Factory Acceptance Test (FAT)
Bilag 2.2, Site Acceptance Test (SAT)
Bilag 3, Formular for angivelse af pris
Bilag 4, Dato for levering
Bilag 5, Arbejdsklausul - Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen m.v.

• Dansk Dekommissionerings vejledning ”Sikkerhedsforhold for gæster og eksterne arbejdstagere”.
• Almindelige indkøbsbetingelser for Dansk Dekommissionering.
Som bilag 6 til kontrakten indsættes den vindende tilbudsgivers serviceattest.

Tidsplan
Frist for indsendelse af tilbud er fastsat til den 27. august 2017.
Meddelelse om ordretildeling forventes primo september 2017.
Tidspunkt for gennemførelse af FAT1 aftales nærmere. Indhold fremgår af udbudsmaterialets bilag 2.2.
Forventet levering og SAT2 i uge 48/2017.
Endelig overtagelse sker efter godkendt funktionstest, der forventes afsluttet i januar 2018.

Særlige forhold
Idet der generelt henvises til udbudsmaterialet skal følgende forhold bemærkes:

1
2

Factory Acceptance Tests.
Site Acceptance Tests

DD ønsker ikke alternative tilbud, og disse vil som sådan derfor ikke blive taget i betragtning.
Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende bestemmelser i udkastet til kontrakt og
bilagene til kontrakten.
Tilbudsgiver kan endvidere ikke udforme sit tilbud, således at vilkårene i udbudsbetingelserne fraviges.
Tilbud, hvor vilkårene i udbudsmaterialet er fraveget, eller hvor der tages forbehold vedrørende
bestemmelser i udkastet til kontrakt og bilagene til kontrakt, vil således som udgangspunkt ikke blive taget i
betragtning.
Bilag 3, 4, 5 og 6 skal udfyldes af tilbudsgiver.

Spørgsmål
Tilbudsgiverne vil kunne afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om
udbudsmaterialet.
Spørgsmål herom skal fremsættes pr. e-mail på adressen nævnt under punkt 3. Tidsplan
(tilbud@dekom.dk). Spørgsmålene skal være på dansk.
Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på DD’s
hjemmeside.
Spørgsmål, der modtages senest den 17. august 2017, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest
seks dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.
Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret inden udløbet af fristen for afgivelse af
tilbud, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest
seks dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.
Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive
besvaret.

Praktiske forhold omkring tilbuddets udformning og indlevering
Alle henvendelser vedrørende nærværende annoncering skal mærkes "Udbud 2017/Tørblæsningskabinet”.
Den vindende tilbudsgiver skal før kontraktindgåelse kunne fremsende ”Erklæring om beskyttelse på
arbejdspladsen mv”, bilag 5 og ”Serviceattest”, bilag 6.
Der vil ikke blive accepteret et tilbud baseret på en sammenslutning af virksomheder (konsortier).
Tilbudsgiver og producent skal være en og samme juridiske person.
Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
DD er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren.
Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med denne udbudsforretning er DD uvedkommende, herunder
også hvis DD måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden ordretildeling.
Al korrespondance, herunder tilbudsgivning, skal ske elektronisk til DD’s postkasse tilbud@dekom.dk.

