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 Ordregivende myndighed 
 
Den ordregivende myndighed er: 
 
Banedanmark 
CVR nr. 18 63 22 76 
 
Tilbud skal afgives gennem Banedanmarks udbudsportal EU-Supply. 
 
Korrespondance, spørgsmål mv. håndteres ligeledes gennem EU-Supply 
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 Udbudsbetingelser 
 

2.1. Generel beskrivelse 

I overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven1 udbyder Banedanmark hermed en 
kontrakt i forbindelse med Renovering af trapper på Bispebjerg st. 2022. 
 
Arbejdet omfatter renovering af eksisterende ståltrapper på Bispebjerg St. og i hoved-
træk følgende: 

 Udførelse af afskærmning omkring trapper, inkl. tæt skærm mod spor på eksi-
sterende skærmkonstruktioner 

 Udførelse af midlertidige stilladskonstruktioner inkl. inddækning 
 Demontering og genmontering af eksisterende trappetrin og reposer til reno-

vering på værksted. 
 Udskiftning af hulplader på elevatortårn og skærmkonstruktioner ved trapper 
 Udførelse af ny overfladebehandling på stålkonstruktioner 
 Udførelse af jernbanearbejdsledelse, jernbanesikkerhedsplaner, jernbanear-

bejdsledelse, sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, vagtpost mv. 
 Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger på vej/sti 

2.2. Udbudsdokumenter 

Det samlede udbudsmateriale er uploadet på Banedanmarks udbudsportal EU-Supply. 
 
Nedenfor findes en oversigt over udbudsmaterialet. Dokumenterne er sideordnede og 
der er således ikke nogen rangliste af udbudsdokumenterne. 
 

1. Udbudsbetingelser inkl. bilag 
2. Udkast til Kontrakt og særlige betingelser 
3. Bilag til Kontrakt og særlige betingelser 
4. Særlig arbejdsbeskrivelse inkl. bilag (SAB) 
5. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
6. Tilbudsliste (TBL) 
7. Udbudskontrolplan (UKP) 
8. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

 
Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at alle dokumenter i udbudsmaterialet er downlo-
adet. 

2.3. Udbudsform 

Udbuddet gennemføres som begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i 
henhold til Tilbudsloven (LBK nr 1410 af 07/12/2007). 
 
Der vil maksimalt blive opfordret 4 bydende til at afgive tilbud. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssek-
toren 
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2.4. Alternative bud 

Der modtages ikke alternative bud. 

2.5. Krav til sprog 

Tilbuddet skal afgives på dansk ligesom alle henvendelser til Banedanmark under ud-
budsprocessen skal være på dansk.  
 
Tekniske standardbilag kan dog være udfærdiget på engelsk. 

2.6. Spørgsmål 

Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt gennem spørgsmålmodulet i 
EU Supply. Spørgsmål der stilles i beskedmodulet, vil ikke blive besvaret.  
 
Banedanmark opfordrer tilbudsgiverne til at søge uklarheder i udbudsmaterialet afkla-
ret ved spørgsmål løbende i tilbudsfasen. 
 
Alle spørgsmål der modtages senest 2022-04-11, kl. 14:00, vil blive besvaret. 
 
Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre det 
vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 kalenderdage inden 
udløbet af tilbudsfristen. 
 
Spørgsmål, der modtages senere end 6 kalenderdage inden udløbet af tilbudsfristen, 
vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. 
 
Kopi af alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form i EU-Supply 
løbende og senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.  

2.7. Krav til tilbuddet 

Tilbuddet skal uploades gennem EU Supply. Tilbuddet kan ikke afgives på anden vis, 
heller ikke i papirversion eller via e-mail.  
 
Tilbuddet skal indeholde de oplysninger, som er fastsat i punkt 5 nedenfor. 
 
Seneste frist for afgivelse af tilbud er  
 
 2022-04-22 kl. 14:00 
 
Tilbudsgiverne skal vedstå tilbuddet i 30 kalenderdage regnet fra ovennævnte tilbuds-
frist.  

2.8. Forhandling 

Der afholdes ikke forhandling i nærværende udbud. 
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2.9. Behandling af indkomne tilbud 

Ved udløb af tilbudsfristen vil Banedanmark åbne tilbuddene og melde priser samt for-
behold ud til alle tilbudsgivere i EU-supply. 
 
Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbuddene. 
 
Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Banedanmark. Tilbudsgivers opmærk-
somhed henledes dog på, at indkomne tilbud vil kunne være omfattet af regler om of-
fentlighed i forvaltningen, herunder aktindsigt. 
 
Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed om alle forhold hos Banedanmark som 
måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med nærværende udbudsforret-
ning. 

2.10. Betaling for afgivelse af tilbud 

Tilbudsgiver honoreres ikke for at afgive tilbud eller for deltagelse i udbudsforretnin-
gen. 

2.11. Forbehold for udbudsmaterialet 

Er der i tilbuddet taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil 
tilbuddet blive afvist. 
 
Indeholder tilbuddet forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbuds-
materialet, er Banedanmark berettiget til at afvise tilbuddet eller kapitalisere forbehol-
det, såfremt dette er muligt. 
Såfremt det ikke er muligt at kapitalisere forbeholdet, vil tilbuddet blive afvist. 
 
Flere forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan med-
føre, at forbeholdene samlet set udgør et forbehold for grundlæggende elementer, og 
dermed skal afvises. 

2.12. Erklæringer 

Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelsen af tilbud aflevere nedenstående erklæ-
ringer, som skal være underskrevet af en person som er bemyndiget til at tegne virk-
somheden. 

2.12.1. Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud afgive en underskrevet tro og love erklæring 
om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form 
af skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i 
Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 
 
Tilbudsgiver kan benytte vedlagte skabelon, jf. UB Bilag A. 
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2.12.2. Erklæring om udelukkelsesgrunde 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud i form af en underskrevet tro og love erklæ-
ring dokumentere ikke at være omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er beskrevet i 
udbudslovens2 §§ 135-137. 
 
Tilbudsgiver kan benytte vedlagte skabelon, jf. UB Bilag B. 

2.12.3. Erklæring om generelle betingelser for jernbanesikkerhed 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud i form af en underskrevet erklæring doku-
mentere, at der ved afgivelse af tilbud er kendskab til Banedanmarks regler om jern-
banesikkerhed og levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, samt at disse er 
indregnet i den tilbudte pris. 
 
Tilbudsgiver kan benytte vedlagte skabelon, jf. UB Bilag C. 

2.12.4. Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt 

Tilbudsgiver skal, som en del af sit tilbud i form af en underskrevet erklæring, doku-
mentere, at virksomheden ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de gæl-
dende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt. 
 
Tilbudsgiver kan benytte vedlagte skabelon, jf. UB Bilag D. 
 
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller re-
gionale forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øv-
rigt på følgende adresse 
 
Arbejdstilsynet 
Landskronagade 33 
2100 København Ø 
Tlf.: +45 7012 1288 
E-mail: at@at.dk  
Internetadresse: www.at.dk 

2.13. Tildeling 

Alle tilbudsgivere vil samtidig blive skriftligt orienteret, når Banedanmark har truffet 
beslutning om tildeling af kontrakten. 
 
Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrak-
ten er indgået. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet.  
 
Banedanmark anser ikke udbuddet for afsluttet, før kontrakten er underskrevet eller 
udbuddet annulleret/aflyst. 

 
2 Lov nr. 1564 af 15.december 2015 
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 Forventet tidsplan for udbudsproces-
sen 
 

Udsendelse af udbudsmateriale 2022-03-24 

Frist for fremsendelse  
af spørgsmål til udbudsmaterialet 

2022-04-11 

Senest frist for Banedanmarks besvarelse af 
spørgsmål 

2022-04-15 

Frist for aflevering af tilbud 2022-04-22, kl. 14:00 

Forventet tildeling af kontrakt: 2022-04-27 

Forventet underskrift af kontrakt 
Snarest efter tildeling af 
kontrakt 

Forventet opstartsmøde, projektgennemgang 
m.v. 

2022-05-03 
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 Evaluering 

4.1. Tildelingskriterium  

Tildeling af kontrakten vil ske på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris. 
 
Ved vurderingen af pris vil den samlede tilbudssum i Tilbudslisten (TBL) blive anvendt. 
Det konditionsmæssige tilbud med den laveste samlede pris forventes at blive tildelt 
kontrakten. 
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 Udarbejdelse af tilbud 

5.1.1. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet 

Formelle  
oplysninger 

 Information om firmanavn, adresse, telefonnummer, e-
mail 

 Tilbudsgivers kontaktperson 
 Eventuelle forbehold 

Tilbudsliste Tilbud afgives i danske kr. ekskl. moms. Tilbudslisten udfyldes i 
sin helhed. Det er den bydendes ansvar, at sammentælling og 
overførsel af tilbudslistens poster er udført korrekt. 

 

Erklæringer Udfyldte erklæringer, jf. punkt 2.12: 
1. Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige 
2. Erklæring om udelukkelsesgrunde 
3. Erklæring om generelle betingelser for jernbanesikker-

hed 
4. Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen og om ar-

bejdsforhold i øvrigt 
 

Udsendelse til de 
bydende 

Angivelse af eventuelle modtagne udsendelsesnumre skal være 
anført i tilbudslisten. 
 

Tilbudsgivere Hvis flere i forening afgiver tilbud: Angivelse af, hvem der med 
bindende virkning er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgi-
verne. 
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Bilag A - Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige 
  



 

  LSYS‐version: 1 

TRO OG LOVE – ERKLÆRING vedrørende gæld til det offentlige 
 
Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræver Banedanmark, at enhver 
tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang 
tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 
 
I overensstemmelse med den ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love 
nedenstående erklæring. 
 

Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: 

 

 
 

Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 

1  Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

2  Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke 
100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

3  Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger 100.000 
kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 

4  Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, 
der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

 Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af 
gælden, der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

5  Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden 
gæld, og denne ordning er overholdt. 

6  Dato for sikkerhed/ordningens etablering: 
År: Måned: Dag: 

 
 

 

 Inddrivningsmyndighed 
Navn 

  
Gade/vej: 

 
Post nr: By: 

 
 
 

Underskrift: 
Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: 
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Bilag B - Erklæring om udelukkelsesgrunde 
  



 

Dokumentnavn: Tro‐ og loveerklæring ‐ udelukkelsesgrunde ‐ tilbudsloven  
  LSYS‐version: 1 

Erklæring vedrørende udelukkelse fra at afgive tilbud i henhold til udbudslovens §§ 
135-137 

 
Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder under tærskelværdien for EU-udbud kræver Banedanmark at enhver tilbudsgiver, samtidig 
med afgivelsen af sit tilbud, afgiver en erklæring på tro og love om at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
udbudslovens §§ 135-137. 
 
Undertegnede afgiver hermed på tro og love nedenstående erklæring: 
 
1) Virksomheden, eller et medlem af dens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller anden person der har beslutningsbeføjelser, har 

ikke modtaget endelig dom, afsagt for højst fem år siden, om: 
 
a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 

om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
 

b) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De 
Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 
2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor. Denne udelukkelsesgrund omfattet også 
bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed, 
 

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 
 

d) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i artikel 1, 3 og 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme, som ændret ved Rådets rammeafgørelse 
2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme, 
 

e) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller 
 

f) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre 
former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 
om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA, 
 

g) ikke at være i interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren heriblandt ved direkte eller indirekte involvering 
i forberedelsen af denne udbudsprocedure, 
 

h) virksomheden ikke skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, har ikke indgået aftaler med 
andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, 
 

i) ikke at være skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de 
dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure, 

 
2) Undertegnede erklærer herudover at: 

 
a) Virksomheden ikke er under konkurs, insolvens eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke 

har indstillet sin virksomhed, ikke har aktiver, der administreres af en kurator eller befinder sig i en anden lignende situation,  
 

b) Virksomheden ikke har tilsidesat forpligtelser indenfor det miljø-, social- eller arbejdsretlige område som de er defineret i 
national ret, udbudsdokumenterne eller bilag X til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU 
af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF). 

 
Banedanmark forbeholder sig ret til at kontrollere ovennævnte oplysningers ægthed. 

 
 Virksomhedens navn, adresse, telefonnr. og CVR-nr. 
 
 
 

 
Dato: Virksomhedens ledelses underskrift og gerne firmastempel: 

(Underskrift af person, der kan tegne virksomheden) 
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Bilag C - Erklæring om generelle betingelser for jernbanesik-ker-
hed 
  



 

Side 1 

 

Erklæring om generelle betingelser for jernbanesikkerhed 
 

UB Bilag C 

 
 
 
 
 

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at der ved udarbejdelsen af tilbud samt ved 

udførelsen af kontrakten er taget hensyn til de bestemmelser og forpligtelser, der følger af: 

 

 

 Kontraktens Bilag 4, Jernbanesikkerhed 

 Kontraktens Bilag 14: Generelle betingelser for levering af entreprenørydelser, 

konsulent- eller rådgiverbistand, serviceydelser, materialer og skinnekørende 

materiel, hvori jernbanesikkerhed indgår 

 

 

 

 

 

 
 

Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr.: 

 

[Indsæt virksomhedens navn] 

[Indsæt virksomhedens adresse] 

[Indsæt virksomhedens telefonnummer] 

[Indsæt virksomhedens CVR-nummer] 

 

 

 

Dato/sted: Underskrift og gerne firmastempel: 

 

 

 

 

(Underskrift af person, der kan tegne virksomheden) 
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Bilag D - Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen og om ar-
bejdsforhold i øvrigt 



 

Side 1 

LSYS‐version: 1 

 
 
 

Erklæring 
oplysning om hensyntagen til 

arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt 
 

 

 
Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at der ved udarbejdelsen af tilbud er taget hensyn til de 

forpligtelser, der gælder i forhold til beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det 

sted, hvor ydelsen skal præsteres. 

 

 

 

 

 

______________________  den  __________________ 

Sted                                                          Dato 

 

 

 

____________________________________________ 

Virksomhedens navn og CVR-nummer 

 

 

 

____________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 
 


