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1. Indledning 

Disse betingelser gælder for indhentning af tilbud på rammeaftale vedrørende rådgivning om bylivsaktivite-
ter med Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, Aarhus Kommune (”Ordregiver”).  
 
Nærværende tilbudsindhentning annonceres på www.udbudssystemet.dk  og er offentliggjort den 12. okto-
ber 2020.  
 
Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse 
efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne 
tilbudsindhentning. 

2. Ordregiver 

Ordregiver er:  
 
Aarhus Kommune 
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Kontaktperson:  
Anne Bergholt Sommer 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
 
 
Alle henvendelser vedrørende nærværende tilbudsindhentning skal sendes over Udbudssystemet via føl-
gende link: https://www.udbudssystemet.dk/ethics/ca#/tender/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/di-
rectDialogue  

3. Tilbudsindhentningsmateriale 

Nærværende materiale består af: 
 

• Betingelser for tilbudsindhentning 
• Tilbudsblanket  
• Udkast til Rammeaftale   
• Information om behandling af personoplysninger  

 
Tilbudsgiver bedes kontrollere, at alt materiale er indhentet/modtaget. 
 
Tilbudsindhentningsmaterialet består endvidere af evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar, som lø-
bende bliver offentliggjort på www.udbudssystemet.dk. 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

4. Generel beskrivelse af indkøbet  

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger arbejder med de store byudviklingsområder i Aarhus Kom-
mune: Aarhus Ø, Godsbanearealerne, Amtssygehuset, Lisbjerg og Sydhavnskvarteret. Herudover udvikles 
også en række mindre områder/ ejendomme, som ejes af Aarhus Kommune.  
 
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategi-
erne for de enkelte områder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, 
og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områ-
dets udvikling.  
 
I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 
aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktivi-
teter.  
 
Aktørerne skal arbejde med en strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter i samarbejde med Bystrategi, 
Arealudvikling og Almene Boliger. Aktørerne skal tillige facilitere disse i samarbejde med private aktører, 
bydelsforeninger, borgere og brugere mv. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående 
events eller aktiviteter, der skal overgå til en permanent funktion.  
 
Der aftales en konkret økonomisk og tidsmæssig ramme for hvert projekt.  
 
Rammeaftalen har en varighed på 2 år med en frivillig option for Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boli-
ger på forlængelse i yderligere ét år. 
 
Den forventede omsætning på rammeaftalerne i kontraktperioden estimeres til samlet 750.000 kr. 
 
Kontrakten er imidlertid ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for de tre rammeaf-
taleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de op-
når tildeling af en rammeaftale.   

5. Spørgsmål og eventuelle nye oplysninger  

Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver er i tvivl om forstå-
elsen af det offentliggjorte materiale. Eventuelle spørgsmål uploades på Udbudssystemet via følgende link: 
https://www.udbudssystemet.dk/ethics/ca#/tender/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/questions-
Answers   
 
Spørgsmål skal være modtaget senest mandag den 2. november 2020 kl. 12. 
 
Alle spørgsmål vil sammen med svarene senest mandag den 9. november 2020 blive offentliggjort i anony-
miseret form på Udbudssystemet, jf. ovenstående link. 
 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at sørge for, at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysnin-
ger, som vil blive offentliggjort som svar på spørgsmål på Udbudssystemet, jf. ovenstående link. 

6. Afgivelse af tilbud 

Tilbudsgivere kan kun afgive ét tilbud hver.  
 
Indlevering af tilbud skal ske via Udbudssystemet.  
 
Tilbud skal være modtaget senest den 12. november 2020 kl. 12. Tilbuddet skal være mærket ”Rammeaftale 
bylivsaktiviteter”.  
 
Tilbud skal alene afleveres i en elektronisk version. 
 
Det vil ikke være muligt at være til stede ved åbning af modtagne tilbud. Tilbuddet forbliver uåbnet og indhol-
det af tilbuddet forbliver fortroligt, indtil udløb af den fastsatte frist. 

6.1 Tilbuddets indhold 

Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af 
tilbuddet. 
 
Til brug for vurdering af tilbudsgivers egnethed skal tilbudsgiver vedlægge en referenceliste, der gør det 
muligt for ordregiver at vurdere, om tilbudsgiver opfylder egnethedskriterierne beskrevet under pkt. 7. 
 
Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Pris”, jf. pkt. 8.1.1, skal tilbuddet vedlægges følgende:  
 

• En fuldstændig udfyldt Tilbudsliste.  
 
Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation”, jf. pkt. 8.1.2, skal 
tilbuddet vedlægges følgende:  
 

• CV’er for tilbudte nøglepersoner med tilhørende organisationsdiagram og organisationsbeskrivelse. 
  
Tilbudte nøglepersoner:  
 
Tilbudsgiver skal vedlægge CV’er for maksimalt 4 tilbudte nøglepersoner. 
 
Tilbudsgiver bør maksimalt vedlægge 4 CV’er af 3 A4-sider pr. CV. Tilbudsgiver kan ikke forvente, at oplys-
ninger, der ikke fremgår af de første 3 A4-sider for hvert af de 4 CV’er, vil blive tillagt vægt ved bedømmelse 
og evaluering af tilbuddene.  
 
CV’et bør indeholde følgende oplysninger:  

• Navn og alder  
• Uddannelse  
• Relevante efter-/videreuddannelser  



 
 
 
 

 
 

  

 

 

• Tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner  
• De betydeligste tilsvarende opgaver, som nøglepersonen har udført inden for de seneste 3 år, med 

angivelse af opgavens art og udførelsesperiode.  
 
Projektorganisation:  
 
Tilbudsgiver bør i tilbuddet præsentere en klar og præcis organisering af opgaven, hvor alle nøglepersoner 
har veletablerede roller, og hvor der er tydelige kommunikationslinjer både internt og eksternt. Organiserin-
gen skal fremgå af et organisationsdiagram, hvori det bør angives, hvilken funktion og ansvar de respektive 
nøglepersoner har på opgaven. Tilsvarende vedlægges en organisationsbeskrivelse, hvor tilbudsgiveren 
beskriver det interne samarbejde. 
 
Det forventes, at alle tilbudte nøglepersoner er allokeret til opgaven igennem hele processen, og der må 
ikke ske udskiftning af tilbudte nøglepersoner uden forudgående skriftlig aftale med Ordregiver, jf. udkast til 
rammeaftale pkt. 3. 

7. Egnethedskrav – Faglig og teknisk formåen  

Det har afgørende betydning for Ordregiver, at Tilbudsgiveren har den nødvendige faglige formåen til udfø-
relsen af opgaven. 
 
Tilbudsgiver skal derfor fremlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år af relevans i forhold til opga-
verne omfattet af rammeaftalen. Referencerne skal vedrøre strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter 
eller facilitering af midlertidige aktiviteter i samarbejde med private aktører, bydelsforeninger, borgere og 
brugere eller lignende. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående events eller aktivite-
ter, der skal overgå til en permanent funktion.  

8. Tildeling af kontrakt 

Indkomne tilbud evalueres på grundlag af tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 
 
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges på grundlag af nedenstående underkriterier, som er tildelt 
den herunder angivne vægtning af hvert underkriterium: 
 
 

Underkriterium Procentvis vægtning 
 

Pris 30% 
 

Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation 70 % 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

8.1 Beskrivelse af underkriterierne 

Alle tilbud tildeles point for hvert af underkriterierne efter en skala fra 0 til 10, hvor 0 er den lavest mulige 
score og 10 er den maksimale score. 

8.1.1 Priskriteriet 

Ved vurderingen af underkriteriet ”Pris” vil Ordregiver lægge vægt på den tilbudte timepris, jf. tilbudsblanket-
ten. Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Pris” skal Tilbudsgivers tilbud være vedlagt udfyldt tilbudsblan-
ket. Prisen skal være angivet i danske kroner, ekskl. moms. 
 
Ordregiver har valgt at anvende en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste samlede tilbudspris (”laveste 
tilbudspris”) tildeles 10 point, og hvor tilbud med en samlet tilbudspris, der er 30 % højere end den laveste 
tilbudspris (”maksimumsprisen”), tildeles 0 point. 
 
Priser mellem den ”laveste tilbudspris” og ”maksimumsprisen” vil blive tildelt point ved en lineær interpola-
tion mellem disse to yderpunkter. 
 
Ved vurderingen af underkriteriet pris, lægges der vægt på den evalueringstekniske pris angivet i tilbudslisten. 
 
Formlen der vil blive anvendt for tildeling af point for underkriteriet ”Pris” er: 

 
Point = maksimumpoint – ((maksimumpoint / X pct.) * (pris – laveste pris)) / laveste pris 

 
Pointmodellen er skitseret i eksempel 1 nedenfor: 
 

Eksempel 1 
Der anvendes som nævnt en lineær pointmodel, hvor: 
 
Laveste tilbudspris gives maksimumpoint (10 point) og minimumpoint gives til den laveste tilbudspris plus 30 % 
 
I et hypotetisk eksempel, hvor der indkommer tre tilbud, hvor tilbudspriserne fordeler sig således: 

      A’s tilbudspris er 100 kr., 
      B’s tilbudspris er 115 kr., og 
      C’s tilbudspris er 130 kr. 

 
Tilbudspriserne indebærer, at der bliver tale om et spænd, som går: 

      Fra laveste tilbudspris på 100 kr. (som giver 10 point) 
      Til laveste tilbudsprispris plus 30 % svarende til 130 kr. (som giver 0 point) 

 
Herefter kan tilbudspriserne omregnes lineært til følgende point, som dernæst skal ganges med vægtprocenten 
for ”Pris”: 

A får 10 point 
B får 5 point 
C får 0 point 

 
Prisspændet er fastsat på baggrund af det forventede prisniveau på den udbudte opgave. 

 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

Hvis ét eller flere tilbud har en tilbudspris, der er mere end 30 % højere end tilbuddet med den laveste til-
budspris, øges spændet i 5 % -intervaller indtil alle tilbudspriser kan indeholdes i pointmodellen. Dette er 
skitseret i eksempel 2 nedenfor: 
 

Eksempel 2 
Antages det i dette eksempel, at der indkommer tre tilbud, hvor tilbudspriserne fordeler sig således: 

A tilbyder at løse opgaven for 100 kr., 
B tilbyder at løse opgaven for 120 kr., og 
C tilbyder at løse opgaven for 137 kr. 

 
Det var oplyst i udbudsmaterialet, at den primære pointmodel var en lineær pointmodel, hvor laveste pris gives 
maksimumpoint (10 point) og minimumpoint gives til den laveste pris plus 30 %. 
 
Endvidere var det oplyst, at Ordregiver ville øge spændet i 5 % -intervaller, hvis det efter tilbudsåbningen viste 
sig, at prisforskellen mellem det laveste tilbud og det højeste tilbud var større end 30 %. 
 
Da prisforskellen i dette eksempel er mere end 30 % er Ordregiver nødsaget til at øge spændet til 40 %, da 
prisforskellen konkret er 37 %. 
 
Indholdet af tilbudspriserne indebærer, at der bliver tale om et spænd, som går: 

      Fra laveste pris på 100 kr. (som giver 10 point) 
      Til laveste pris plus 40 % svarende til 140 kr. (som giver 0 point) 

 
Herefter kan tilbudspriserne omregnes lineært til point, som dernæst skal ganges med vægtprocenten for ”Pris”. 

 

8.1.2 Kvalitetskriteriet – nøglepersoner og projektorganisation 

Ved kriteriet ” Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation” tildeles point individuelt for hvert tilbud på grund-
lag af en vurdering af, i hvilken grad tilbuddet opfylder underkriteriet.  
 
Tilbudsgiver skal beskrive de tilbudte nøglepersoner til løsning af opgaven og vedlægge deres CV. Herun-
der bedes tilbudsgiverne tillige redegøre for disse nøglepersoners kompetencer og organisering i relation til 
udførelsen af de kommende arbejder med Aarhus Kommunes byudviklingsprojekter.  
 
Ved bedømmelsen vil følgende skala blive anvendt: 
 

10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet 

9 Gives for tilbud med en næsten fremragende opfyldelse af underkriteriet 

8 Gives for tilbud med en lidt mere end god opfyldelse af underkriteriet 

7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 

6 Gives for tilbud som er over middel tilfredsstillende for opfyldelse af underkriteriet 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved evalueringen af tilbuddets opfyldelse af underkriteriet ”Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation” 
vil der ud fra en helhedsvurdering blive lagt vægt på følgende:  
 

- Kvaliteten (erfaringen) og relevansen af de af tilbudsgiver tilbudte nøglepersoner samt hensigts-
mæssigheden af disses indbyrdes organisering i den af tilbudsgiver foreslåede organisation for op-
gaveudførelsen, idet Ordregiver især vil lægge vægt på, hvor overbevisende tilbudsgiver beskriver 
den eller de konkret foreslåede nøglepersoners respektive bidrag til den konkrete opgaveløsning 
samt nøglepersonernes indbyrdes ansvarsområder og komplementering af hinanden på de rele-
vante fagområder.  

 
Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af tilbudsgivers CV’er for tilbudte nøglepersoner, organisations-
diagram og tilhørende organisationsbeskrivelse, jf. pkt. 6.1. 
 
Pointene, der tildeles for ”Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation”, vil herefter blive ganget med den 
aktuelle vægtning for underkriteriet. 

9. Ordregivers forbehold 

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere tilbudsindhentningen eller at gennemføre en ny tilbudsindhent-
ning, såfremt der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger det.  
 
Ordregiver forventer ikke at indgå en forhandling med Tilbudsgiverne. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at 
afgive deres bedste pris i deres tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at forhandle med Tilbudsgiverne 
om afgivne tilbud. Såfremt Ordregiver benytter sig af denne ret, vil forhandlinger gennemføres med alle Til-
budsgivere, og foretages på baggrund af en nærmere orientering om forhandlingstemaerne. 

10. Tilbudsgivers forbehold 

Alle forbehold skal tydeligt angives i tilbuddet. Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i 
udbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer indebærer, at tilbuddet anses for at være ukonditions-
mæssigt. Ukonditionsmæssige tilbud vil blive afvist. 

5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet  

4 Gives for tilbud med en lige under middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 

3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 

2 Gives for tilbud med en utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 

1 Gives for tilbud med en mindre utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 

0 Gives for tilbud med en meget utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 



 
 
 
 

 
 

  

 

 

11. Vedståelse 

Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen. Hvis tilbudsfristen under-
vejs i udbuddet udskydes, udskydes vedståelsesfristen med et tilsvarende antal dage. 
 
Såfremt, der indledes sag ved nævn eller domstole vedrørende nærværende udbud, og denne sag tillæg-
ges opsættende virkning, vil Ordregiver kunne give meddelelse om udvidelse af vedståelsesfristen, så 
denne sættes i bero under sagens behandling. Dermed vil vedståelsesfristen blive forlænget med den peri-
ode, hvori sagen er tillagt opsættende virkning. 

12. Tilbudsgivers omkostninger 

Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler Tilbudsgiver. 

13. Ejendomsret til tilbudsindhentningsmaterialet og modtagne tilbud 

Det udleverede tilbudsindhentningsmateriale og de heri indeholdte informationer er Ordregivers ejendom. 
Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende tilbudsindhentningsforretning uden Or-
dregivers forudgående skriftlige samtykke. 
 
Alle dokumenter, som fremsendes af Tilbudsgiver, betragtes som Ordregivers ejendom. Det afgivne tilbud 
vil ikke blive tilbageleveret til Tilbudsgiver. 

14. Aktindsigt  

Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens (lov nr. 606 af 12/6 2013) regler om aktindsigt, 
hvilket betyder, at Ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis 
der anmodes om aktindsigt.  
 
Anmodes Ordregiver om aktindsigt, vil den berørte tilbudsgiver så vidt muligt blive hørt, inden Ordregiver 
træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt.  
 


