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Indledning

Dragør Kommune har ved indbudt licitation indhentet tilbud på drift og vedligehold af
ca. 2.600 armaturer, 8 signalanlæg og 3 torontoanlæg samt tilhørende
belysningsskabe i kommunens vejbelysning. Licitationen er gennemført i henhold til
lovbekendtgørelse nr. 1410 af 12. juli 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og
anlægssektoren (tilbudsloven).
Fire virksomheder er indbudt til at afgive tilbud på opgaven. Alle indbudte
virksomheder har afgivet tilbud.
Tre af de fire tilbud er vurderet konditionsmæssige iht. krav anført i udbudsmaterialet.
Dragør Kommune underretter tilbudsgiverne om evalueringen af tilbuddene og
underretter ligeledes den tilbudsgiver, der efter Kommunens vurdering har afgivet den
laveste pris. Kommunens underretning er ikke et bindende tilsagn om
kontraktindgåelse. Kommunen vil indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver efter
offentliggørelse af evalueringsresultatet, hvilket forventeligt er tidligst den 27. januar
2017.
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Tilbudsgivere

Kommunen har efter licitationen rettidigt modtaget tilbud fra følgende tilbudsgivere
(nævnt alfabetisk):





Eltel Networks A/S
Dong Energy Sales & Distribution A/S
Jens Christoffersen A/S
Seas-Nve Holding A/S

5180not005-rev0-evalueringsnotat-dragørkommune

3

Tilbuddenes konditionsmæssighed

I det nedenstående gennemgås mangler i forhold til mindstekrav og eventuelle
forbehold i de fire indkomne tilbud.

3.1

Mangler og forbehold

Forbehold:
Én tilbudsgiver (Jens Christoffersen A/S) har i tilbudslisten angivet følgende forbehold:
1) Tekniq’s standardforbehold
2) Entreprisekontrakt skal gennemgås for evt. misforståelser inden underskrift
Som det fremgår af vedlagte bilag udfærdiget af Horten Advokatpartnerselskab,
bevirker de to forbehold, at tilbuddet fra Jens Christoffersen A/S erklæres
ukonditionsmæssigt.
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Pris

Tildelingskriteriet er laveste pris. Dragør Kommune har ved evalueringen lagt vægt på
den samlede pris, som det fremgår af tilbudslisten. Evalueringsprisen består af
summen af hovedpost A, B og C.
Dragør Kommune har på baggrund af de tre konditionsmæssige tilbud og
tildelingskriteriet ’Pris’ vurderet, at Dong Energy har afgivet det tilbud, der har ”den
laveste pris”.

Virksomhed

A

B

C

Samlet pris

Placering

Eltel networks A/S

1.903.200,00

172.970,60

2.363,00

2.078.533,60
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DONG Energy Sales &
Distribution A/S

1.450.800,00

259.260,00

1.800,00

1.711.860,00

1

SEAS-NVE Holding A/S

2.056.665,07

530.530,00

8.894,60

2.596.089,67
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Opsamling og tildelingsbeslutning

Dragør Kommune har på baggrund af de tre indkomne konditionsmæssige tilbud
vurderet, at Dong Energy Sales & Distribution A/S har afgivet tilbuddet med den
laveste pris.
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