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Beskrivelse: 

SMV:  Ordregiver har angivet dette udbud som særligt velegnet for små og mellemstore virksomheder  

Opgaven omfatter samarbejde med Dragør Kommunes tekniske forvaltning om registrering, styring og 
udførelse af vedligeholdelses- og opretningsarbejder på en del af kommunens ejendomme og lokaliteter. 

Skønnet kontraktsum:  Ikke Oplyst  

UdbudsInformation 

Tildelingskriterie:  Bedste forhold mellem pris og kvalitet  

Udvælgelseskriterier: 
Udvælgelse af 5 tilbudsgivere vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvorledes Dragør 
Kommune opnår de mest attraktive tilbud. I denne helhedsvurdering vil indgå: 
 
1) 
Hensynet til en så alsidig konkurrence som muligt medfører, at der tilstræbes udvalgt 1-3 tilbudsgivere blandt 
mindre håndværksvirksomheder, 1-3 tilbudsgivere blandt mellemstore entreprenørfirmaer samt 1-2 
tilbudsgivere blandt store tværfaglige entreprenørvirksomheder 
2) 
Dokumenteret erfaring med sammenlignelige opgaver 
3) 
Hensigtsmæssig organisering indbyrdes og i forhold til Dragør Kommune 
 
Mindstekrav, som skal opfyldes for at kunne blive udvalgt som tilbudsgiver, er: 
 
1) 
Teamet skal dokumentere erfaring med opgaver svarende til den udbudte 
2) 
Alle virksomheder, som skal underskrive en evt. aftale med Dragør Kommune, skal dokumentere en 
økonomisk og finansiel formåen, som viser, at der ikke er en nævneværdig risiko for, at virksomheden 
eksistens ophører i aftaleperioden 

Ordregivers oplysninger: 

Myndighedstype:  Kommune  

Ordregiver: 
DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517 
Kirkevej  7 
2791  Dragør 
DK 
Tlf: +45 32890100 
Fax:  
Internet adresse: www.dragoer.dk 

Overskrift Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Fremgangsmåde Begrænset udbud

Ordregiver DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517

Ordregiverens by Dragør

Frist for indhentning af materiale Ikke oplyst

Frist for aflevering af tilbud 31-05-2016 kl. 12:00

CPV-produktkode/Brancher 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder
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Øvrige oplysninger

 

E-mail: pt@dragoer.dk 
Tilbudsmodtager:  

Kontaktperson:  

Bascon 
Baunegårdsvej 73, 2900 Hellerup 

BJørn Westen   Rasmussen 
Tlf: +45 20668914 
E-mail: bra@bascon.dk 

Yderligere informationer: 

Se yderligere materiale: 
Annonce - 2016-04-29 - 1.docx 
Paradigme for ansøgning - 2016-04-29 - version 1.0.docx 

Internet ID 78065172

Sprog DA

Dokument nr. 0000-005175

Officiel journal nr. Ikke oplyst

Publikationsdato 29-04-2016

Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst

Dato for sendt til EUR-OP Ikke oplyst

Dokumentnumre, der refereres til Ikke oplyst

Heading Ikke oplyst

Kontrakttype Bygge- og anlægsarbejde

Udbudsbestemmelse Ikke oplyst

Myndighedstype Kommune

Type bud, der ønskes Ikke oplyst

Tildelingskriterie Det økonomisk mest fordelagtige bud

Regionkode DK01

Udførelsessted HOVEDSTADEN

Landekode DK

Land og originalsprog Ikke oplyst

Navn på vinder Ikke oplyst

Kilde UdbudsVagten direkte
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