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1. INDLEDNING 

1.1 KONTRAKTENS OMFANG 
Næstved Havn (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe et mobilt transportbånd til brug for Or-
dregivers aktiviteter på havnen.  
 
Den udbudte kontrakt omfatter (i) levering af det mobile transportbånd samt uddannelse af Or-
dregivers personale i brug af transportbåndet, og (ii) serviceaftale.  
 
 

1.2 RETSGRUNDLAG FOR TILBUDSINDHENTNINGEN 
Det er Ordregivers vurdering, at indkøbet ikke overstiger tærskelværdien for EU-udbud. Da til-
budsgiverfeltet samtidig forventes udelukkende at bestå af danske tilbudsgivere og indkøbet der-
for ikke har klar, grænseoverskridende interesse, gennemfører Ordregiver en proces i henhold til 
udbudslovens afsnit V for at sikre, at indkøbet sker på markedsvilkår.  
 
Tilbudsindhentningen annonceres på Næstved Havns hjemmeside, hvor udbudsdokumenterne 
frit kan hentes af interesserede tilbudsgivere. 
 
Tilbudsindhentningen sker i øvrigt efter proceduren som beskrevet i nærværende betingelser. 
 

1.3 DOKUMENTER 
Grundlaget for tilbudsindhentningen udgøres af følgende dokumenter: 
 

▪ Tilbudsbetingelser, nærværende dokument 
▪ Kravspecifikation  
▪ Krav til dimensioner (bilag 1) 

 
2. ORDREGIVER OG TILBUDSPROCESSEN 

Ordregiver er: 
 
Næstved Havn 
Vestre kaj 16, 1.th, 4700 Næstved 
CVR. 30887697 
 
Eventuelle henvendelser skal rettes til: 
 
Havnedirektør Flemming Bach 
E-mail: FB@naestvedhavn.dk 
Telefon 4060 1872 

 
Eventuelle spørgsmål/svar og/eller supplerende oplysninger vil blive offentliggjort løbende på 
havnens hjemmeside. 
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2.2 TIDSPLAN FOR TILBUDSINDHENTNINGEN 
Hovedtidsplanen for tilbudsindhentningen er som følger: 
 

AKTIVITET DATO 

Annoncering på havnens hjemmeside 28. juni 2021 

”Frist” for spørgsmål 20. juli 2021 

Tilbudsfrist  6. august 2021. kl. 
10.00 

Forhandlingsmøder Uge 32 

Underretning om tildelingsbeslutning (forventet) Uge 32 

Kontraktindgåelse (forventet) Uge 33 

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre på ovenstående tidsplan, såfremt dette viser sig nød-
vendigt.  
 

2.2.2 SPØRGSMÅL 
Eventuelle spørgsmål bedes fremsættes pr. e-mail til havnedirektøren jf. pkt. 2.1. Tilbudsgiverne 
opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 20. juli 2021. 

 
Spørgsmål vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse i rimelig 
tid inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på havnens hjemmeside. 
 

2.2.3  TILBUDSFRIST  
 Tilbudsfristen er sat til fredag den 6. august 2021, kl. 10.00. 
  
 Tilbuddet skal sendes til: fb@naestvedhavn.dk  Mærket: Mobilt transportbånd 
  
 Tilbuddet skal indeholde:  
 

▪ Pris for levering af mobilt transportbånd  
▪ Årlig pris for serviceaftale 
▪ Pris for de to optioner 
▪ Beskrivelse af mobilt transportbånd 
▪ Beskrivelse af tilbudt serviceaftale 
▪ Beskrivelse af optioner, inkl. betydning af tilpasningsmuligheder 
▪ Tilbudsgivers salgsvilkår/salgsbetingelser 

 
 
2.2.4 EVALUERING AF TILBUDDENE OG FORHANDLINGSMØDER  

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre forhandlinger med en eller flere tilbudsgivere. 
Forhandlingsmøderne gennemføres i givet fald i uge 32, og Ordregiver vil forinden oplyse, hvilken 
procedure, der vil blive anvendt.  
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2.3 TILDELINGSKRITERIUM 

Konkurrencekriterierne er følgende (vægtning anført i parentes): 

Pris (70 %) 
Tilpasningsmuligheder (30 %) 

 
2.3.1 AD "PRIS" 

Ordregiver vil evaluere tilbuddet i forhold til underkriteriet "Pris" på baggrund af en samlet 
tilbudssum for det mobile transportbånd inkl. 3 års serviceaftalebetaling. 
 
Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" skal tilbudsgiverne 
udfylde, underskrive og vedlægge et samlet tilbud på de krav, der fremgår af tilbudsdokumen-
terne. 

 
 

2.3.2 AD "TILPASNINGSMULIGHEDER" 
Med dette underkriterium vil Ordregiver lægge vægt på: 
 

▪ Den samlede ekstraomkostning på enkeltoptioner eller summen af dem alle 
▪ Muligheden for tilpasninger uden det medfører forsinkelser i leverancen 

 
Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Tilpasningsmuligheder" skal 
tilbuddet som minimum indeholde en detaljeret beskrivelse af de ønskede optioner, priserne 
samt hvilke konsekvenser, det måtte have for leveringstidspunktet, at Ordregiver vælger en eller 
flere af de ønskede muligheder.  

 
 
2.4 VEDSTÅELSESFRIST 

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 2 kalendermåneder efter udløbet af tilbudsfristen.  
 
 

2.5 FORTROLIGHED 
Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Ordregiver dog med de begrænsninger, der følger 
af lovgivningen, herunder offentlighedslovens regler om aktindsigt. 

 

*** 


