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1. INDLEDNING 

1.1 PROJEKTET 

Brøndby Kommune ("Ordregiver") har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrø-
rende udvikling af Fremtidens Brøndby Strand. Fremtidens Brøndby Strand indebærer 
en udvikling af de fysiske og sociale rammer for bydelen Brøndby Strand.  

Formålet med Fremtidens Brøndby Strand er, at bydelen skal gentænkes, så den hænger 
bedre sammen. Der skal være plads til alle, og bydelen skal udvikles med respekt for 
stedets historie, identitet og mangfoldighed. Brøndby Strand skal være en levende by-
del, hvor folk mødes på tværs. Udviklingen tager afsæt i det, Brøndby Strand er lige nu. 

Den strategiske byudviklingsproces til udvikling af Fremtidens Brøndby Strand er inddelt 
i 6 overordnede faser: 

Fase 1: Opstart 
Fase 2: Vision  
Fase 3: Program 
Fase 4: Parallelopdrag 
Fase 5: Udviklingsplan  
Fase 6: Realisering 
 
De enkelte faser er nærmere beskrevet i bilag 1 (Fremtidens Brøndby Strand – Program 
for parallelopdrag).  
 
Brøndby Strand har stor betydning for Ordregiver, og Ordregiver ønsker derfor med 
gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre for-
slag til, hvordan det politisk vedtagne program for parallelopdraget (bilag 1) kan om-
sættes til en udviklingsplan og efterfølgende realiseres ("parallelopdrag"). 
 
De tre udvalgte tværfaglige teams skal således deltage i et parallelopdrag, med det mål 
at hvert team kommer med et forslag til en udviklingsplan, hvor der undervejs i forløbet 
forudsættes samarbejde, sparring og udveksling af idéer på tværs af de tre teams og 
med borgere, interessenter samt Ordregiver. 
 
Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for Ordregivers udarbejdelse af den en-
delige udviklingsplan for området og Ordregivers endelige stillingtagen til det formelle 
plangrundlag og kommende salgsvilkår for udvalgte dele af området.  

 
På den baggrund ønsker Ordregiver at indgå tre enslydende delkontrakter (Delkontrakt 
1, Delkontrakt 2 og Delkontrakt 3) (herefter "Delkontrakterne") med tre tværfaglige te-
ams (herefter "Leverandørerne") om udarbejdelse af forslag til en udviklingsplan for 
Fremtidens Brøndby Strand.  
 
Leverandørerne skal deltage i en af Ordregiver fastlagt proces for udarbejdelsen af for-
slagene til udviklingsplanen og skal udarbejde forslagene til udviklingsplanen for Frem-
tidens Brøndby Strand parallelt med hinanden. I processen inviteres borgere og andre 
interessenter ind i maskinrummet for løbende at kommentere på Leverandørernes ar-
bejde med forslagene til udviklingsplanen. Der er i processen et stort fokus på at sikre 
en bred og tæt inddragelse af interessenter og borgere. Den første del af parallelopdra-
get (til og med workshoppen) er planlagt som en åben proces, hvor der forudsættes 
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samarbejde, sparring og udveksling af idéer på tværs af Leverandørerne, mens Leveran-
dørerne i den sidste del af parallelopdraget (fra dialogmødet og frem) får ro til at fær-
diggøre forslagene til udviklingsplan.  

 
1.2 UDBUDDETS OMFANG 
 

Delkontrakterne indgås på grundlag af de vedlagte udkast til delkontrakter samt tilhø-
rende bilag. De ydelser, der skal udføres i henhold til Delkontakterne, herunder proces-
sen for arbejdet med forslag til udviklingsplanen og programmet for forløbet, er detal-
jeret beskrevet i bilag 1 (Fremtidens Brøndby Strand – Program for parallelopdrag).  
 
Undervejs i processen forudsættes det, at Leverandørerne deltager i en række fastsatte 
aktiviteter: 
 
- Opstartsmøde 10. november 2021, kl. 9-15 
- Workshop 15. december 2021, kl. 16-21 
- Dialogmøde 3. februar 2022, kl. 8.30-15.30 
- Præsentation af endelige forslag 14. marts 2022, kl. 9.30-16.00 
- Evaluering 25. april 2022, kl. 9.30-13.30 
- Borgermøde og udstilling 5. maj 2022, kl. 17-20. 
 
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor de tværfaglige teams anmodes 
om at byde ind med de mest velkvalificerede og velorganiserede teams og med den 
mest hensigtsmæssige procesbeskrivelse/motivation for håndteringen af parallelopdra-
get for et fast honorar på 500.000 kr. ekskl. moms til hvert team.  

 
Ved parallelopdragets afslutning udpeger et bedømmelsesudvalg det bedste forslag til 
udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Det bedste forslag til udviklingsplan ud-
vælges på baggrund af en samlet bedømmelse af kvaliteten af forslagene. Bedømmel-
sesudvalget uddeler en samlet bonus på 250.000 kr. ekskl. moms. til det bedste forslag 
til udviklingsplan.  
 
Endvidere anmodes tilbudsgiverne om at angive timepriser for de tilknyttede nøgle-
medarbejdere. Disse timepriser vil dog alene blive relevante, såfremt Ordregiver måtte 
vælge at udnytte en option om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med 
udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan ("Optionen"). I forhold til underkriteriet 
'Pris' konkurreres der alene på timepriserne for de enkelte rådgiverkategorier, der er 
anført i tilbudslisten.  

 
Efter indgåelsen af kontrakt og gennemførelsen af parallelopdraget står det Ordregiver 
frit for at anvende resultaterne fra parallelopdraget i det videre arbejde med den ende-
lige udviklingsplan, herunder at anvende separate dele fra de tre individuelle forslag til 
udviklingsplan samt kombinere separate dele fra de tre individuelle forslag til udviklings-
plan. 
 
Ligeledes står det Ordregiver frit for, om Ordregiver ønsker at udnytte Optionen, som 
giver Ordregiver mulighed for efterfølgende at inddrage de tre teams i større eller min-
dre grad ved Ordregivers udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. 
 
Optionen skal således gøre det muligt for Ordregiver efterfølgende at tilkøbe ekstra råd-
givningsbistand fra enkelte udvalgte nøglemedarbejdere på tværs af de tre tværfaglige 
teams.  
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Udbuddet omfatter ikke realisering af den endelige udviklingsplan for Fremtidens 
Brøndby Strand. 
 

 
1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57. 

Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder nedenstående aktivi-
teter. 

1) Virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen afgive tilbud. 
2) Efter tilbudsfristens udløb vurderer Ordregiver de indkomne tilbud. 
3) Ordregiver vil tildele Delkontrakterne til de tre tilbudsgivere, der har tilbudt det 

”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.  
 
Ordregiver gør opmærksom på, at der under et offentligt udbud ikke gennemføres for-
handlinger inden tildeling af Delkontrakterne, ligesom der heller ikke vil ske en kontrakt-
forhandling efter tildeling af Delkontrakterne.  
 
Ordregiver er ansvarlig for, at de generelle principper om ligebehandling, gennemsigtig-
hed og proportionalitet samt forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af natio-
nalitet respekteres i alle faser af udbudsprocessen frem til tidspunktet for opfyldelsen 
af Delkontrakterne.  
 
Delkontrakterne er udbudt i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2021-122149. 

1.4 UDBUDSMATERIALET 

Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: 

 Nærværende udbudsbetingelser 

 Udbudsbekendtgørelsen 

 ESPD (integreret i den elektroniske udbudsplatform) 

 Støtteerklæring – Økonomisk og finansiel formåen 

 Støtteerklæring – Teknisk og faglig formåen 

 Konsortieerklæring 

 Eventuelle rettelser til udbudsmaterialet samt spørgsmål og svar udsendt til til-
budsgiverne i tilbudsperioden. Udsendelse sker via udbudsportalen. 

 Udkast til delkontrakt 

 Tilbudsliste vedr. Optionen (bilag 2) 

 Fremtidens Brøndby Strand – Program for parallelopdrag (inkl. bilag) (bilag 1) 

 Fremtidens Brøndby Strand – Foranalyse (bilag 3). 

Enhver henvisning til "udbudsmaterialet" i dette dokument eller i de dokumenter, som 
er nævnt herover, skal forstås som en henvisning til de dokumenter, som fremgår af 
dette punkt 1.4 og eventuelle rettelser hertil.  
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Udbudsmaterialet vil alene være tilgængeligt elektronisk via https://www.ibin-
der.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wgbqlskmhz ("udbudsportalen"). 
 
Tilbudsgiver opfordres til at sikre, at udbudsmaterialet er fuldstændigt i henhold til 
ovennævnte betegnelse. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for løbende at holde sig opdate-
ret om udbuddets forløb. 

1.5 ORDREGIVER 

Den ordregivende myndighed (Ordregiver) er: 

Brøndby Kommune 
Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet  
CVR-nr. 65113015 
Park Allé 160  
2605 Brøndby  
 
Ordregivers rådgiver for dette udbud er: 

Grandville 
Ewaldsgade 7, 3.tv. 
2200 København N 
Att.: Rasmus Cassøe 
 
Eventuelle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske via udbudsportalen. 

Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. 
Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser hverken direkte til Ordre-
giver eller dennes kontaktperson/rådgivere vedrørende udbuddet. 

2. UDBUDSBETINGELSER 

2.1 TIDSPLAN 

Tidsplanen for udbuddets gennemførelse er som følger: 

AKTIVITET DATO 

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 9. september 2021 

Informationsmøde  24. september 2021, kl. 
10.30-12.30 

"Frist" for spørgsmål (se afsnit 2.1.1) 4. oktober 2021 

Tilbudsfrist (se afsnit 2.1.3) 12. oktober 2021, kl. 12.00 

Underretning om tildelingsbeslutning (se afsnit 2.1.4) 29. oktober 2021 

Standstill-periode 30. oktober –  
8. november 2021 



Side 8 

Kontraktindgåelse (se afsnit 2.1.5) 9. november 2021 

Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre på ovenstående tidsplan inden for udbuds-
reglernes rammer. Tidsplanen er således alene udtryk for Ordregivers forventede gen-
nemførelse af udbudsprocessen.  

2.1.1 SPØRGSMÅL 

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal uploades på udbudsportalen.  

Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål inden udløbet af den "frist", som 
fremgår af tidsplanen, se pkt. 2.1. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter før-
nævnte "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en 
besvarelse senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. 

Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort 
på udbudsplatformen.  

2.1.2 INFORMATIONSMØDET 

Ordregiver afholder et informationsmøde fredag den 24. september 2021, kl. 10.30-
12.30. 

På informationsmødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 

Alle spørgsmål og svar vil umiddelbart efter informationsmødet blive gjort tilgængelige 
for samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form på udbudsportalen.  

Mødet finder sted på følgende adresse: 

Brøndby Strand Kirke 
Brøndby Strand Centrum 90 
2660 Brøndby Strand 

Af hensyn til planlægningen bedes tilbudsgiverne sende oplysninger om forven-
tet deltagerantal til TMF-fremtidensBST@brondby.dk senest den 20. september 
2021. 

2.1.3 TILBUDSFRIST 

Tilbudsfristen er:  

  Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 12.00. 

Tilbud skal inden tilbudsfristens udløb uploades på udbudsplatformen i overensstem-
melse med eventuelle vejledninger, som er tilgængelige der. Tilbud, der uploades efter 
tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.  

Leverandørerne gøres opmærksom på, at et tilbud anses for at udgøre ét identisk tilbud 
på alle tre delkontrakter (Delkontrakt 1, Delkontrakt 2 og Delkontrakt 3). Én leverandør 
kan ikke tildeles mere end én delkontrakt, og én leverandør kan ikke afgive mere end ét 
tilbud.  
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Tilbuddet skal som minimum indeholde: 

1) Udfyldt ESPD, se afsnit 2.2. Ordregiver gør en elektronisk version af ESPD'et til-
gængelig på hjemmesiden. Det er ikke et krav, at ESPD'et er underskrevet. 

2) Et tilbud, som indeholder besvarelse af alle de oplistede tildelingskriterier, se af-
snit 2.3. 

3) En udfyldt tilbudsliste. 

Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk, og beløbsangivelser skal være i danske kroner 
ekskl. moms.  

Der vil ikke være adgang til at overvære Ordregivers åbning af de indkomne tilbud.  

2.1.4 VURDERING AF TILBUD, INDHENTELSE AF DOKUMENTATION OG UNDERRETNING 

Efter tilbudsfristens udløb foretager Ordregiver indledningsvist en vurdering af, om til-
buddene opfylder de formelle og materielle krav til indhold og udformning. Ordregiver 
forbeholder sig at foretage teknisk afklaring og/eller reparation af mangler, i det omfang 
dette lovligt kan ske inden for de udbudsretlige rammer. 

Dernæst foretager Ordregiver en evaluering af tilbuddene i forhold til de offentliggjorte 
underkriterier, jf. afsnit 2.3. 

Bedømmelsen af de indkomne tilbud foretages af den af Ordregiver nedsatte Koordina-
tionsgruppe med bistand fra Grandville og Horten.  

Ordregiver opfordrer alle tilbudsgivere til at vedlægge dokumentation for de oplysnin-
ger, der er afgivet i ESPD’et, allerede i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet eller 
umiddelbart efter tilbudsfristen.  

Såfremt en tilbudsgiver vælger ikke at vedlægge den relevante dokumentation, vil til-
buddet ikke blive afvist som ukonditionsmæssigt, men Ordregiver vil i stedet skulle fo-
restå indhentelsen af den krævede dokumentation umiddelbart efter tilbudsevaluerin-
gen.  

Efter evalueringen og forudsat, at dokumentation modtages fra de tilbudsgivere, der 
står til at blive tildelt Delkontrakterne, underretter Ordregiver elektronisk alle tilbudsgi-
vere om, hvilke tre tilbud der har udmærket sig ved at have det ”bedste forhold mellem 
pris og kvalitet”.  

2.1.5 KONTRAKTINDGÅELSE 

Der indgås aftale på grundlag af det udkast til delkontrakt, som indgår i udbudsmateri-
alet, jf. afsnit 1.4. 

Delkontrakterne vil tidligst blive indgået efter udløbet af den obligatoriske standstill-
periode. Standstill-perioden løber 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor 
Ordregiver elektronisk har afsendt underretningen om tildelingsbeslutningen til tilbuds-
giverne. 
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2.2 UDELUKKELSE, KRAV TIL EGNETHED OG UDVÆLGELSE 

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det 
fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del 
af den samlede besvarelse på udbudsportalen.  

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udeluk-
kelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til egnethed. 

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
generelle information om ESPD. Tilbudsgivere henvises i øvrigt til at søge vejledning på 
udbudsportalen, som indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes. 

2.2.1 Mindstekrav 

Ordregiver ønsker at sikre, at de tilbudsgivere, der tildeles kontrakter, besidder de for-
nødne kompetencer til at løfte opgaven. Tilbudsgiver skal således opfylde nedenstå-
ende mindstekrav til egnethed. Opfyldes mindstekravene ikke, anses tilbudsgiver ikke 
for egnet til at løfte opgaven, og tilbudsgivers tilbud vil ikke blive taget i betragtning. 

Nedenstående afsnit identificerer de punkter i ESPD'et, som tilbudsgiver skal udfylde, 
ligesom hvert afsnit indeholder en beskrivelse af den dokumentation, som skal frem-
sendes.  

2.2.1.1 OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes: 

Del II: (alle punkter): 

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslut-
ninger) 

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter 
C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet 
D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør base-

rer sig på. 

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD. 
Tilbudsgiver skal desuden anvende den konsortieerklæring, der er offentliggjort som en 
del af udbudsmaterialet. 

Tilbudsgiver skal i tilbuddet erklære, at den/de underleverandør(er), som tilbudsgiver 
har til hensigt at anvende under udførelsen af Delkontrakterne, ikke er omfattet af ude-
lukkelsesgrundene, jf. pkt. 2.2.1.2 nedenfor. Ordregiver opfordrer til, at dette sker ved, 
at der ved tilbuddet vedlægges særskilte ESPD'er for disse underleverandører. 

2.2.1.2 UDELUKKELSESGRUNDE  

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes: 

Del III: (alle punkter): 

A: Grunde vedrørende straffedomme 



Side 11 

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger 
C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige op-

lysninger. 

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbuds-
lovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til 
den udbudte delkontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig doku-
mentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. 

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde 
nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme 
i betragtning til den udbudte delkontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger til-
strækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. 

Dokumentation: De tilbudsgivere (samtlige konsortiemedlemmer), der står til at blive 
tildelt Delkontrakterne, skal – enten ved afgivelsen af tilbud eller ved efterfølgende an-
modning – fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumen-
tation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke be-
finder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. 

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. april 2021.  

2.2.1.3 KRAV TIL EGNETHED 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes: 

Del IV: 

A: Udøvelse af det pågældende erhverv 
B: Økonomisk og finansiel kapacitet 
C: Teknisk og faglig kapacitet. 

A: Udøvelse af det pågældende erhverv 

 Ordregiver stiller i udbuddet krav til, 

1) At tilbudsgiver er optaget i et relevant fagligt register eller handelsregister, i det 
land hvor ansøger eller tilbudsgiver har hjemsted (for danske virksomheder CVR). 

B: Økonomisk og finansiel kapacitet 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: 

1) En positiv årsomsætning i det senest afsluttede, disponible regnskabsår.  

2) En positiv egenkapital i det senest afsluttede, disponible regnskabsår. 

Tilbudsgiver skal således i ESPD'et give oplysninger om følgende:  

1) Tilbudsgivers årsomsætning i det senest afsluttede, disponible regnskabsår. 

2) Tilbudsgivers egenkapital i det senest afsluttede, disponible regnskabsår. 
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Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbuds-
giver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører), 
skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/under-
leverandøren. 

Hvis tilbudsgiver ikke kan give fyldestgørende oplysninger vedrørende økonomisk og fi-
nansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgi-
ver anføre dette i ESPD'et.  

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at få tildelt Delkontrakterne, skal – enten 
ved afgivelsen af tilbud eller ved efterfølgende anmodning – fremsende tilbudsgivers 
seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte 
økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver. 

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at 
tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller til-
svarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet 
over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og 
finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte 
for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte delkontrakt. 

C: Teknisk og faglig kapacitet:  

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:  

 Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen) have udført 
mindst én tilsvarende opgave, se herunder.  

Med "tilsvarende opgave" forstås:  

(i) Udarbejdelse af en helhedsplan, masterplan eller udviklingsplan og/eller deltagelse i 
konkurrence eller parallelopdrag for bymidter og/eller bydele beliggende i byer eller 
bydele, der har et indbyggertal på minimum 10.000 indbyggere, og 

 (ii) udarbejdelse af et byrumsprojekt i eksisterende by. 

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver har udført ovennævnte opgave, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), 
i samme referenceopgave. Det er alene et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført hver 
af de to opgaver, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), én gang. Mindstekravet kan således opfyldes ved, 
at der vedlægges to referencer, hvor den ene reference vedrører pkt. (i), og den anden 
reference vedrører pkt. (ii). Referencerne bør derfor indeholde en uddybende beskri-
velse af projektet og tilbudsgivers rolle. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysnin-
ger: 

- Ordregiver/bygherre 
- Projektets karakter, herunder placering og størrelse af projektet samt indbyggertal 

(gælder for referencer vedrørende helhedsplaner/masterplaner/udviklingsplaner) 
- Tilbudsgivers rolle og ydelser i projektet 
- Rådgiverhonorar 
- Tidspunktet for udførelsen af opgaven. 

 
Bemærk: Tilbudsgiver opfordres til maksimalt at fremsende 5 referencer. Hver refe-
rence bør ikke fylde mere end én A4-side. Vedlægges der mere end 5 referencer, vil 
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alene de første 5 angivne referencer blive tillagt vægt ved vurderingen af tilbudsgivers 
egnethed. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes 
som ukonditionsmæssigt.   

Angivelse af referencerne kan ske i ESPD'et, idet Ordregiver dog vil acceptere, at refe-
rencerne vedlægges som bilag til ESPD'et. I så fald bør det tydeliggøres i ESPD'et, at 
referencerne er vedlagt som bilag, ligesom det bør tydeliggøres i bilaget, hvilken refe-
rence der er nr. 1, nr. 2, osv. 

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af 
Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske 
kapacitet.  

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbuds-
giver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug 
for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i kon-
sortiet/sammenslutningen/underleverandøren. 

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af 
mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal 
fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den på-
gældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror 
sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne 
enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte 
delkontrakt. 

2.3 TILDELINGSKRITERIUM, UNDERKRITERIER OG EVALUERINGSMETODE 

Tildelingskriteriet er det "bedste forhold mellem pris og kvalitet", jf. udbudslovens § 162, 
stk. 1, nr. 3.  

Prisen for de opgaver og ydelser, der er beskrevet i Delkontrakterne med tilhørende 
bilag, er 500.000 kr. ekskl. moms, der betales til hver enkelt leverandør, der tildeles en 
delkontrakt. Prisen er fast og endelig. Prisen omfatter samtlige opgaver og ydelser om-
fattet af Delkontrakterne, dog ikke Optionen.  

For underkriteriet 'Pris' evalueres der alene på de timepriser, som tilbudsgiver har oplyst 
for hver enkelt rådgivningskategori i tilbudslisten. Baggrunden herfor er, at det er Or-
dregivers klare forventning, at Ordregiver vil få behov for at gøre brug af Optionen til 
brug for færdiggørelse af den endelige udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.  

2.3.1 UNDERKRITERIET "KVALITET" (VÆGTNING 90 %) 

Ordregiver vil med underkriteriet "KVALITET" lægge vægt på følgende tre delkriterier, 
der ved evalueringen vægter ligeligt: 

1) Kompetencer  
2) Organisation  
3) Motivation  
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Ad 1) Kompetencer 
 
Delkriteriet knytter sig til de nøglepersoner, som tilbudsgiver vælger at tilknytte til det 
team, der skal deltage i parallelopdraget, herunder at de enkelte nøglepersoner har en 
tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne komme med et kvalificeret bud 
på en udviklingsplan, jf. nærmere bilag 1.  
 
Ordregiver vil med delkriteriet lægge vægt på, at: 
 
- Nøglepersonerne, herunder den nøgleperson, der er udpeget som projektleder, be-

sidder kompetencer og har relevant erfaring inden for udarbejdelse af helhedspla-
ner, masterplaner og/eller udviklingsplaner.  

- Nøglepersonerne hver især har fokus på og forståelse for de udfordringer og mu-
ligheder, der er ved gennemførelsen af parallelopdraget, jf. nærmere bilag 1 og bi-
lag 3. 

- Nøglepersonerne tilsammen har erfaring inden for følgende 8 fagdiscipliner: 
 

1. Byplanlægning/transformation, hvorved forstås: 
- Udpegning af arealer, der skal bringes i spil til nybyggeri, 
- Udpegning af områder, der bør transformeres med hensyn til an-

vendelse og/eller fysisk udtryk, og 
- Andre initiativer, der kan fremme den blandede by, både fysisk 

og socialt. 
2. Detailhandelsudvikling, hvorved forstås: 

- Indretning af bymidter, der styrker både de kommercielle og of-
fentlige funktioner, byliv og tryghed.  

3. Landskab/byrum, hvorved forstås: 
- Transformation af de grønne områder til attraktive byrum og 

landskabselementer, 
- Fremme af muligheder for beboernes aktive udeliv, og 
- Forøgelse af biodiversiteten. 

4. Almene boliger, hvorved forstås: 
- Forbedring af almene boligområders sammenhæng med resten 

af bydelen, og 
- Forøgelse af kvaliteterne internt i almene boligområder. 

5. Boligbyggeri, hvorved forstås: 
- Opfølgning på kommunens boligpolitik med hensyn til vægtning 

mellem boligtyper (størrelser, ejerforhold, fællesskaber). 
- Redskaber til at sikre gennemførelse af et mere blandet boligud-

bud. 
6. Infrastruktur, hvorved forstås: 

- Gentænkning af trafiksystemet med større vægt på fodgængere, 
cyklister og kollektiv trafik. 

- Gentænkning af parkeringsanlæggene i bydelen. 
- Etablering af nye stiforbindelser mellem delområder i bydelen. 

7. Økonomi og markedsforhold, hvorved forstås: 
- Anbefalinger med hensyn til kommunens egne investeringer i by-

delens fremtid. 
- En overordnet afvejning af indtægter og udgifter, der sikrer ud-

viklingsplanens realisérbarhed. 
8. Borgerinddragelse, hvorved forstås: 

- Gennemførelse af dialog med borgere og andre aktører i selve 
parallelopdraget, og 
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- Forslag til videre arbejde med borgerinddragelse i byudvikling. 
 
Ovenstående kriterier vægter ved evalueringen lige. 
 
Tilbuddet skal indeholde oplysninger, som sætter Ordregiver i stand til at evaluere til-
buddet i forhold til delkriteriet. Til brug for evalueringen af tilbuddet bør tilbuddet der-
for indeholde følgende: 
 
- En oversigt over de medarbejdere, som tilbudsgiver tilknytter teamet som nøgle-

personer (minimum 5, hvoraf en af disse skal udpeges som projektleder), med CV 
for hver enkelt nøgleperson, der giver et klart billede af nøglepersonens kvalifikati-
oner. Hvert CV bør derfor som minimum indeholde en beskrivelse af: 

- Nøglepersonens navn 
- Nøglepersonens stillingsbetegnelse og tidspunkt for ansættelse 
- Nøglepersonens tidligere erfaringer med særlig fokus på udarbej-

delse af helhedsplaner, masterplaner og/eller udviklingsplaner 
- Nøglepersonens nøglekvalifikationer og kompetencer inden for 

udarbejdelse af helhedsplaner, masterplaner og/eller udviklings-
planer med særlig fokus på, hvilken rolle nøglepersonen har haft 

- En nærmere beskrivelse af, hvilke(n) af de 8 fagdisciplin(er), jf. 
ovenstående pkt. 1-8, nøglepersonen har erfaring indenfor 

- Hvilken rådgiverkategori, jf. rådgiverkategorierne i tilbudslisten, 
som nøglepersonen falder indenfor, jf. bilag 2. 
(Bemærk: Hvert CV bør maksimalt fylde 2 A4-sider). 

- En redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at nøglepersonerne har fokus på 
de udfordringer og muligheder, der er ved gennemførelsen af parallelopdraget, jf. 
bilag 1 og bilag 3, der ligeledes udviser, at nøglepersonerne har forståelse herfor. 
Redegørelsen bør maksimalt fylde 2 A4-sider. 

 
Bemærk: Tilbudsgivers oversigt og beskrivelse af de medarbejdere, som tilbudsgiver til-
knytter teamet som nøglepersoner, er bindende for tilbudsgiver. Det følger således af 
udkast til Delkontrakterne, at tilbudsgiver ikke uden Ordregivers samtykke kan udskifte 
en nøgleperson, som tilbudsgiver i sit tilbud har identificeret som en nøgleperson til-
knyttet teamet. 

 
Ad 2) Organisation  

 
Delkriteriet knytter sig til, hvordan teamet, der består af nøglepersonerne, organiserer 
sig. 
 
Ordregiver vil med delkriteriet lægge vægt på, at: 
 
- Der i teamet er en klar arbejds-, rolle- og ansvarsfordeling, så det sikres, at de for-

skelligartede opgaver omfattet af delkontrakten løses bedst muligt. 
- Der i teamet er klare kommunikationslinjer. 
- De enkelte nøglepersoner i teamet kan samarbejde med hinanden og med Ordre-

giver, herunder at samarbejdet fungerer effektivt. 
 
Ovenstående kriterier vægter ved evalueringen lige. 
 
Tilbuddet skal indeholde oplysninger, som sætter Ordregiver i stand til at evaluere til-
buddet i forhold til delkriteriet. Til brug for Ordregivers evaluering af tilbuddet bør til-
buddet derfor indeholde følgende: 
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- Et organisationsdiagram, der angiver, hvordan arbejds-, rolle- og ansvarsfordelin-

gen er i teamet med særlig fokus på de forskelligartede opgaver omfattet af del-
kontrakten. 

- En beskrivelse af det forventede tidsforbrug samt vægtning af tidsforbruget mellem 
nøglepersonerne.  

- En beskrivelse af teamets kommunikationslinjer, herunder hvordan disse vil sikres 
under opfyldelsen af delkontrakten. 

- En beskrivelse af hvordan tilbudsgiver vil planlægge og dermed sikre, at de enkelte 
nøglepersoner i teamet kan samarbejde med hinanden og med Ordregiver, så sam-
arbejdet fungerer effektivt. 

 
Bemærk: Besvarelsen af delkriteriet bør ikke fylde mere end 3 A4-sider. 

 
Ad 3) Motivation 
 
Delkriteriet knytter sig til tilbudsgivers og teamets forståelse for parallelopdraget, jf. 
særligt bilag 1. 
 
Ordregiver vil med delkriteriet lægge vægt på, at: 
 
- Tilbudsgiver samt teamet har forståelse for parallelopdragets udfordringer og po-

tentialer. 
 
Tilbuddet skal indeholde oplysninger, som sætter Ordregiver i stand til at evaluere til-
buddet i forhold til delkriteriet. Til brug for Ordregivers evaluering af tilbuddet bør til-
buddet derfor indeholde følgende: 
 
- En redegørelse for, hvilke udfordringer og potentialer tilbudsgiver identificerer ved 

parallelopdraget, herunder en redegørelse for, hvilke metoder tilbudsgiver vil an-
vende for bedre at forstå parallelopdragets udfordringer og potentialer. 

- En redegørelse for, hvilket udfordringer og potentialer tilbudsgivers team vil have 
særlig fokus på. 

 
Bemærk: Besvarelsen af delkriteriet bør ikke fylde mere end 3 A4-sider. 

Evalueringsmetode 

For underkriteriet "Kvalitet" foretages der en samlet vurdering af det kvalitativt tilbudte 
ud fra underkriteriets evalueringsindhold (de tre delkriterier). Vurderingen er absolut, 
hvilket indebærer, at hvert tilbud vurderes særskilt i forhold til de stillede målsætninger.  

På baggrund af vurderingen udmøntes den verbale vurdering af underkriteriet i point 
ved anvendelse af følgende skala, idet point gives i hele tal. Nedenstående point afspej-
ler alene pejlemærker på skalaen. Der kan således tildeles et hvilket som helst point 
mellem 0 og 100.  

De tre delkriterier (kompetencer, organisation og motivation) vægter ligeligt ved evalu-
eringen.  
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Opfyldelse af målsætningerne i underkriteriet Point 

Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt 
(men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af 
underkriterierne, ud over at kravspecifikationen opfyldes) 

0 

Mindre tilfredsstillende: Gives for tilbud med en mindre til-
fredsstillende opfyldelse af underkriterierne 

30 

Tilfredsstillende: Gives for tilbud med en acceptabel opfyl-
delse af underkriterierne 50 

Meget tilfredsstillende: Gives for tilbud med en tilfredsstil-
lede opfyldelse af underkriterierne 

70 

Fortrinlig: Gives for tilbud med en meget tilfredsstillede op-
fyldelse af underkriterierne 

100 

 

2.3.2 UNDERKRITERIET ”PRIS” (VÆGTNING 10 %) 

For den del af delkontrakten, der vedrører udarbejdelse af forslag til udviklingsplan i 
parallelopdragsprocessen, modtager de 3 vindende tilbudsgivere hver et fast honorar 
på 500.000 kr. ekskl. moms.  

For de øvrige rådgivningsydelser omfattet af delkontrakten (Optionen) skal tilbuddet 
afgives ved udfyldelse af den i udbudsmaterialet vedlagte tilbudsliste.  

Evalueringsmetode 

Evalueringsgrundlaget for underkriteriet "Pris" er den "samlede evalueringstekniske til-
budssum", der fremgår af tilbudslistens side 1. Den samlede vægtede pris oplyses som 
danske kroner ekskl. moms.  

Den samlede evalueringstekniske tilbudssum ekskl. moms beregnes på baggrund af føl-
gende samlede delpriser, hvis vægtning er anført i parentes:  

 Rådgiverkategori 7 (5 %) 
 Rådgiverkategori 6 (25 %) 
 Rådgiverkategori 5 (20 %) 
 Rådgiverkategori 4 (20 %) 
 Rådgiverkategori 3 (15 %) 
 Rådgiverkategori 2 (10 %) 
 Rådgiverkategori 1 (5 %) 

 
Til brug for evalueringen af tilbuddet i forhold til underkriteriet "Pris" skal tilbudsgiver 
udfylde og underskrive den tilbudsliste, som indgår i udbudsmaterialet, jf. afsnit 1.4. Det 
er alene de felter i tilbudslisten, der er markeret med lyserød, der skal udfyldes.  

Bemærk: En ikke-udfyldt post eller en post udfyldt med tegn eller bogstaver vil af Or-
dregiver blive tolket således, at tilbudsgiver har tilbudt den pågældende ydelse til 0 kr. 
Tilbudsgiver vil være forpligtet til at levere den pågældende ydelse til 0 kr. 
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Evalueringsmetoden for underkriteriet "Pris" er som følger: Der tildeles point på en 
skala fra 0-100. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste evalueringstekniske tilbuds-
sum, tildeles 100 point. En fiktiv tilbudssum, der er 50 % dyrere end den laveste evalu-
eringstekniske tilbudssum, tildeles 0 point. Øvrige tilbudspriser tildeles point ud fra en 
lineær interpolation mellem ovennævnte yderpunkter (pointmodel). Det tildelte point 
ganges med vægtningen af underkriteriet "Pris". 

Hvis der mod forventning modtages tilbud (mindst et), der er højere (dyrere) end den 
laveste evalueringstekniske tilbudssum med tillæg af 50 %, vil den tilbudsgiver, der har 
afgivet den laveste evalueringstekniske tilbudssum, blive tildelt 100 point. Øvrige til-
budspriser vil blive tildelt point ud fra en lineær interpolation mellem den laveste eva-
lueringstekniske tilbudssum og et fiktivt yderpunkt, der fastsættes på baggrund af den 
faktiske spredning blandt tilbudspriserne. Det fiktive yderpunkt starter på 50 % og øges 
i inkrementer af 10 %, indtil evalueringsspændet omfatter samtlige tilbudspriser. Er for-
skellen på den laveste evalueringstekniske tilbudssum og den højeste (dyreste) evalue-
ringstekniske tilbudssum fx 64 %, vil der blive interpoleret mellem den laveste evalue-
ringstekniske tilbudssum og den højeste evalueringstekniske tilbudssum med tillæg af 
70 %. 

2.4 FORBEHOLD 

Forbehold over for udbudsmaterialet skal angives tydeligt i tilbuddet under overskriften 
”Forbehold”.  

Tilbudsgiverne opfordres til ikke at tage forbehold. Hvis tilbudsgiver opfatter vilkår i ud-
budsmaterialet som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at 
stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. Ordregiver vil herefter tage stilling til, 
om der skal foretages ændringer i udbudsmaterialet. 

For god ordens skyld bemærkes, at Ordregiver er berettiget til at forkaste ethvert tilbud, 
som indeholder forbehold. Ordregiver er desuden forpligtet til at forkaste tilbud inde-
holdende forbehold over for grundlæggende vilkår. 

2.5 ALTERNATIVE TILBUD 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 

2.6 VEDSTÅELSESFRIST 

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i mindst 3 måneder efter tilbudsfristens 
udløb. Tilbudsgivers vedståelsespligt berøres ikke af Ordregivers tildelingsbeslutning. 

2.7 FORTROLIGHED 

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

Samtlige oplysninger, herunder materiale, som tilbudsgiver modtager fra Ordregiver i 
forbindelse med tilbudsindhentningen, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, 
selvom tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. 
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2.8 OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TIL-
BUDSPROCESSEN 

De deltagende virksomheder er forpligtede til at sikre overholdelse af gældende GDPR-
regulering, herunder bl.a. ved i fornødent omfang at orientere medarbejdere, direktø-
rer, bestyrelse og andre, hvis personoplysninger indgår i udbuddet, om, at oplysnin-
gerne sendes til Ordregiver, og at personoplysninger om dem behandles som led i til-
budsprocessen. 

Tilbudsgiver er derfor ansvarlig for at orientere de registrerede, herunder de pågæl-
dende medarbejdere, hvis personoplysninger sendes til Ordregiver i forbindelse med 
udbuddet, om nedenstående: 

Ordregiver modtager visse personoplysninger – bl.a. CV’er – fra de deltagende virksom-
heder med henblik på gennemførelse af udbuddet, herunder navnlig i ESPD'et og ser-
viceattesten.  

Ordregiver behandler alene de oplysninger, som de deltagende virksomheder indsender 
under udbuddet. 

Ordregiver foretager behandling af personoplysninger med hjemmel i udbudsloven, 
samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nød-
vendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 
6, stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse. Oplysninger om strafbare forhold 
behandles i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 10 med hjemmel i data-
beskyttelseslovens § 8, samt udbudslovens § 135, jf. § 152. 

Ordregiver kan overføre oplysningerne til tredjemand i form af rådgivere, der bistår med 
udbudsprocessen, fx i forbindelse med teknisk bistand, juridisk bistand og/eller bistand 
til evaluering af ansøgninger eller tilbud. Oplysningerne kan også videregives til klage-
myndigheder. 

Personoplysninger indeholdt i tilbud opbevares, så længe at det er nødvendigt for for-
målet med behandlingen, dvs. i hele Delkontrakternes løbetid og i mindst 2 år fra til-
budsdagen. Denne periode kan forlænges, såfremt det er nødvendigt for Ordregivers 
overholdelse af lovmæssige forpligtelser, eller såfremt Ordregiver fortsat opbevarer op-
lysningerne i forbindelse med eventuelle retskrav. 

Den registrerede har følgende rettigheder: 

1) Ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begræns-
ning af behandling vedrørende den registrerede 

2) Ret til dataportabilitet. 

Den registrerede kan udøve sine rettigheder ved at rette henvendelse til Ordregiver, 
men der kan konkret være tilfælde, hvor retten er betinget og/eller begrænset. 

Den registrerede kan desuden altid klage til Datatilsynet (kontaktoplysninger findes på 
www.datatilsynet.dk) eller kontakte Ordregivers databeskyttelsesrådgiver (DPO), som 
har følgende kontaktoplysninger: dpo@brondby.dk. 
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Den registrerede har ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er ba-
seret på legitime interesser eller offentlig myndighedsudøvelse, samt ret til at anmode 
om begrænsning af behandlingen. 

2.9 VEDERLAG 

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for deres deltagelse i udbudsprocessen. 

2.10 OFFENTLIGGØRELSE 

Resultatet af udbuddet vil blive bekendtgjort i EU-Tidende.  

2.11 ANNULLATION  

Ordregiver skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Ordregiver i medfør af 
udbudsreglerne til enhver tid kan annullere udbuddet, medmindre en sådan annullation 
forfølger usaglige grunde eller sker i strid med ligebehandlingsprincippet.  

*** 


