
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENTLIGT UDBUD AF KØB AF 3 BILER TIL  
KOMMUNE KUJALLEQ 

  



 

KOMMUNE KUJALLEQ 
ALLATTOQARFIK | SEKRETARIATET 

P.O.BOKS 514  
3920 QAQORTOQ 

1. Indledning  

Dette udbud vedrører anskaffelse af 3 stk. fabriksnye biler til Kommune Kujalleq´s socialforvaltning. 
Bilerne stationeres på kommunens administrationer under socialforvaltningen i henholdsvis  

- 1 stk. Qaqortoq 
- 1 stk. Narsaq  
- 1 stk. Nanortalik.  

Udbuddet er annonceret på Kommunens hjemmeside. 

Kommune Kujalleq yder ikke honorar, betaling eller lignede for omkostninger hos tilbudsgiver, der er 
relateret til tilbudsgivningen.  

Kommune Kujalleq forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der prismæssigt er ekstremt lave, og har en 
karakter af reel pris dumpning eller åbenlyst er behæftet med fejl. 
 
Udbuddet sker i medfør af Inatsisartutlov nr. 6 af 12.juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af 
varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner, herunder særlig lovens § 13. 

 

1.1. Udbuddets art og omfang 

Der ønskes tilbud på følgende:  

- levering af 3 stk. biler med minimum følgende egenskaber: 
o skal kunne køre i al slags vejr 
o Minimum fem dørs  
o Nem adgang ind og ud af bilerne for børn, voksne, ældre og fysisk handicappede 
o Fjern lås (nøgle) 
o 2 autostole til hver bil i to forskellige vægtklasser for lette og tungere børn 

Bilerne estimeres til et årligt kørselsbehov på 10.000km. pr. bil.  

Det er kun muligt at afgive tilbud på hele leverancen. 
 

På grund af værkstedkapaciteten i Nanortalik ønskes køretøjet leveret uden ekstraudstyr og så simpelt 
mekanisk opbygget som muligt, under hensyntagen til klimaet i Grønland. 

Tilbud på nye biler skal fremsendes med specifikation.  

Prisen skal være inklusive indførselsafgift, og fragt skal faktureres særskilt til levering i havn i de tre byer. 

Levering skal bekræftes til levering i foråret/sommer 2023. 

Bilerne skal bruges primært som biler til socialvagten, der skal kunne komme frem til deres destination 

uanset vejrforhold.  
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1.2. Ordregiver / Kontaktperson  

Drift- og udbudsansvarlig kontaktperson:  
Sekretariatschef Max Heilmann Larsen, Mahl@kujalleq.gl tlf. 645312 
Kommune Kujalleq, Sekretariatet.  

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til pkt. 2.3.  

 

1.3. Tildeling af kontrakt  

Ordregiver agter at indgå en købskontrakt med den, der afgiver det for ordregiver samlet set 
økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriterierne. 

 

2. Udbudsbetingelser 

2.1 udvælgelseskriterier  

Den angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet.  

Tilbudsgiverens personlige forhold:  

- Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse, CVR-nummer samt navn på 
kontaktperson, vedlægges under udbudsbilag 1.  

- Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse), 
vedlægges under udbudsbilag 3.  

- Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af erklæring 
vedlægges som udbudsbilag 2 i udfyldt og underskrevet stand.  
 

Økonomisk og faglig formåen:  

- Soliditetserklæring, dvs. erklæring vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Erklæringen skal 
udstedes af virksomhedens bank eller revisor. Den må højst være 6 måneder gammel. Erklæringen 
kan ikke udstedes af tilbudsgiver.  

- Angivelse af tilbudsgivers egenkapital. Det er et krav, at tilbudsgiver har positiv egenkapital.  
 
 

2.2. Tildelingskriterium  

Tildelingskriteriet er laveste pris, forstået som den laveste sum jf. 2.2.1 for hver delaftale.  

Delkriterium  Vægtning i procent 
 
Pris 
 
Kvalitet 

 

 
80% 

 
20% 

mailto:Mahl@kujalleq.gl
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I medfør af Udbudslovgivningen i Grønland kan ordregiver anvende 
tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på baggrund 
af tildelingskriteriet pris. Ved tildelingskriteriet pris evalueres alene på 
den samlede pris, og tilbuddet med den laveste pris vinder. 

 

 

Tilbuddet skal afgives i danske kr. inkl. alle øvrige afgifter, levering af nummerplader evt. ekstraudstyr osv. 
(vedlagte økonomispecifikation-kontrakt 2 – skal benyttes)  

 

2.2.1. Pris  

Forstås som den i kontraktbilag 2 nævnte pris 

 

2.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet  

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og pr. e-mail til:  

Allattoqarfik/ Sekretariatet: allattoqarfik@kujalleq.gl att. Max Heilmann Larsen 

Med emnet: ”Spørgsmål- Offentligt udbud biler” senest, den 27. januar 2023 kl. 12.00  

Spørgsmål fremsendt inden overstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter 
tidsfristens udløb, vil kun blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage 
inden tilbudsfristens udløb.  

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være tilgængelige, hvis man skriftlig anmoder om det.  

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til 
udbudsmaterialet.  

 

2.4. Formkrav  

Tilbud skal være skriftligt og affattet på grønlandsk eller dansk.  

Udformningen af tilbud skal følge den disposition, der afspejler udbudsmaterialets opbygning inkl. bilag.  

Tilbud skal desuden udformes således, at alle relevante oplysninger i forhold til udbudsmaterialet fremgår 
af selve tilbudsmaterialet.  

Oplysninger som f.eks. alene fremgår af medsendte brochurer og lignende, vil således ikke indgå i 
tilbudsvurderingen. Brochurer, billeder o.lign. må gerne medsendes, men alene som præsentation af de 
tilbudte biler.  

Tilbudsmaterialet kan fremsendes til allattoqarfik@kujalleq.gl  

mailto:allattoqarfik@kujalleq.gl
mailto:allattoqarfik@kujalleq.gl
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Den vedlagte tilbudsliste i kontraktbilag 2 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivning.  
Der bør ikke ændres i tilbudslistens tekst, opsætning, indsatte linjer og/eller søjler, skriftstørrelser, 
skriftfarve el.lign.  

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.  

Der gøres opmærksom på, at tilbuddet er endeligt.  

 

2.5 Tilbudsfrist.  

Tilbuddet skal afleveres i lukket emballage, og kuverten/ pakken indeholdende det samlede 
tilbudsmateriale mærkes tydeligt med følgende tekst:  

 

 
Tilbud vedrørende  

 
Køb af biler til  

Kommune Kujalleq, Sekretariatet 
 

FORTROLIGT  
 

Må ikke poståbnes 

 

 

 

 

Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til:  

Kommune Kujalleq  
Sekretariatet  
Anders Olsensvej B-900  
P.O.Boks 514  
3920 Qaqortoq  

Att. Max Heilmann Larsen 

 

Tilbud skal være modtaget på overnævnte adresse senest den 6.februar 2023 kl. 12.00 middag. 

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at 
tilbud fremkommer rettidigt.  
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2.6 Åbning af indkomne tilbud  

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.  

 

2.7. Vedståelsesfrist for tilbud  

Tilbuddet skal være gældende fra tilbudsfristen til den. 28.03.2023) 

2.8. Klageadgang jf. Paragraf 9 i Udbudslovgivningen, Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i 
forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner 

§ 31.  Klage over overtrædelse af bestemmelserne i denne Inatsisartutlov kan indbringes for Klagenævnet 
for Udbud af Offentlige Indkøb i overensstemmelse med bestemmelserne herfor fastsat i Inatsisartutlov om 
Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb. 

2.9. Aftalegrundlag  

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede biler indgås på grundlag af udbudsmaterialet med bilag og 
den vindende tilbudsgivende.  

2.10. Alternative bud  

Der kan ikke afgives alternative bud.  

 

 

 

3. Vejledende tidsplan  

Annoncering – www.kujalleq.gl      den 19.januar. 2023  

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål    den 27. januar 2023  

Sidste frist for modtagelse af tilbud      den 6. februar 2023  

Forventet beslutning om leverandør valg     uge 7  2023 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kujalleq.gl/
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4. Kontrakt  

Kontrakt vedr. køb af biler til Kommune Kujalleq  

 

§ 1 parterne  

Kunden  

 Kommune Kujalleq  
 Anders Olsensvej B-900  
 P.O.Boks 514  
 3920 Qaqortoq  

 Kontaktperson: Max Heilmann Larsen  
 tlf.nr. +299 704100 
 e-mail: allattoqarfik@kujalleq.gl  

(i det følgende kaldet ordregiver)  

 

Leverandør  

Leverandør navn 

Adresse 
postnr. By  

CVR: xx 
Kontaktperson: xx  
tlf.nr. xx  
e-mail: xx  
 
udfyldes ved kontraktunderskrivning  

(i det følgende kaldet leverandør)  

 

 

§ 2 Kontraktgrundlag  

Kontrakten består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten.  

Kontrakten indgås i henhold til ordregivers udbudsmateriale med bilag samt tilbudsgivers tilbud.  

Ved eventuel uoverenstemmelse mellem bilagene gælder de i den rækkefølge, som de står anført i 
bilagsoversigten. 

  

mailto:allattoqarfik@kujalleq.gl
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§ 3 Kontraktens omfang  

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt at levere de i kontrakten nævnte produkter 
på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.  

 

§ 4 Overdragelse  

Ordregiver har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge 
kontrakten til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det 
væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Kommune Kujalleq hidtil har 
varetaget overgår til pågældende myndighed /institution. 

    

 § 5 Levering og leveringsbetingelser 

Bilerne skal leveres til følgende byer.  

o 1 stk. Qaqortoq 
o 1 stk. Narsaq  
o 1 stk. Nanortalik.  

 

§ 6 Fakturering 

Faktura sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. GLN-nummer) med angivelse af 
ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en 
effektiv fakturabehandling.  

Ordregiver er berettiget til at udskyde betaling, hvis faktura ikke er modtages elektronisk, eller hvis 
overstående oplysninger mangler.  

CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det 
CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten.  

Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændige identiske med de priser, som er aftalt i 
kontrakten.  

Ændringer i krav 

Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker 
ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og /eller behandling af elektroniske 
handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er kontrakthaver forpligtet til at acceptere ændrede 
krav som følge af sådanne ændringer.  

 

§ 7 Priser 

Priserne angivet i kontraktbilag 2 er nettopriser i danske kroner.  
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§ 8 Betalingsbetingelser  

Anskaffelse af bilerne betales kontant ved levering.  

Ordregiver betaler ikke gebyrer af nogen art.  

Betalingsbetingelser er netto +30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kommune Kujalleq 
har modtaget fyldestgørende e-faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdato.  

 

§ 9 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten 

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne 
på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.  

Overstående bestemmelser gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring 
om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens 
almindelige regler om aktindsigt.  

Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten ellen den anden kontraktpart, skal godkendes 
af modparten inden udtalelsen foretages.  

Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand 
om denne kontrakts indhold. 

  

§ 10 Offentlige påbud 

Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedsskrav 
og regler/påbud gældende for den tilbudte vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som 
i kontraktperioden.  

 


