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KAPITEL I – GENERELT OM UDBUDDET 

1 Indledning 

 

Udbuddet vedrører LS Uniformsprojekt til Landssjúkrahúsið, J.C. Svabos gøta, Tórshavn 

100, Færøerne. 

Udbuddet gennemføres som et udbud med prækvalifikation, hvilket betyder at 

interesserede tilbudsgivere skal kunne leve op til en række specifikke krav for deltagelse i 

udbud. Interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet.  

Udbudsmaterialet består af: 

1. Udbudsbekendtgørelse – dette dokument. 

2. Udbudsmateriale 

a. Bilag 1: LS Uniformsmodeller, størrelser, anslåede mængder 

b. Prækvalificering jvf. ”5.1 Kriterier for prækvalificering” i dette dokument. 

c. Tilbuddets indhold – jvf. ”6.1” i dette dokument. 

3. Kontrakt ”Bilag 2” 

4. Tilbudsliste (signeret/stemplet) i Excel format (undlad at skrive tekst i celler med tal) 

5. Mastersamples  

Disse 4 ovennævnte dokumenter, vil samlet set udgøre hele aftalegrundlaget.  

 

Sprog: dansk 

Kontrakt med den vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af den vedlagte 

kontrakt. 

Ansøger gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter 

offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og 

udbudsbetingelserne. Ansøger opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om 

udbuddet. 

Udbudsmaterialet er offentliggjort via ordregivers elektroniske udbudssystem (i det 

følgende kaldt udbudssystemet): https://keypsportal.fo/Keypsportalur/ 

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet sendes til Finn Bjarni Hentze 

Samuelsen: bjasa@ls.fo 

  

https://keypsportal.fo/Keypsportalur/
mailto:bjasa@ls.fo
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2 Ordregiver 

Ordregiver er: Landssjúkrahúsið, J.C. Svabos gøta, Tórshavn 100, Færøerne. 

Ordregivers kontaktperson er: Sunrid Mylingstind: sunrid.mylingstind@ls.fo 

Support: Claus Nissen: cn@nissenmanagement.dk / 0045 2912 2245 

3 Udbuddets omfang 

3.1 Produkter 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af uniformer / arbejdstøj til ca. 1.000 ansatte på 

Landssjúkrahúsið – incl. alle hospitalsenheder på Færøerne. 

Produkterne er kitler, overdele, benklæder samt t-shirts – 3 dele pr person / par 8 = anslået 

ca 24.000 stk 

Der kan i aftaleperioden tilkomme andre produkter e.g. termobeklædning, hvorfor der skal 

medsendes prisliste på alle den valgte leverandørs produkter – en prisliste der afspejler 

den samlede volumen i udbuddet. 

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav varerne skal opfylde, 

henvises til tegninger/modeller (bilag 1), kravspecifikation (kriterier for prækvalificering 5.1 

i denne udbudsbekendtgørelse), bilag 2) tilbudslisten.  

3.2 Ordregivers pligt til at anvende den udbudte rammeaftale 

Denne udbudte aftale er en rammeaftale. 

Rammeaftalen medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en 

bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen.  

Den forventede aftræk på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere 

aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der 

kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for 

ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.  

Leverandøren kan forvente at skulle levere suppleringer over hele aftaleperioden. 

3.3 Kontraktens løbetid 

Den udbudte rammeaftale/kontrakt har en løbetid på 3 år. Rammeaftalen kan forlænges 

med 1 år ad gangen. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3. 

  

mailto:sunrid.mylingstind@ls.fo
mailto:cn@nissenmanagement.dk
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4 Vejledende tidsplan 

Aktivitet: Tidspunkt: 

Offentliggørelse på udbudssystemet 

+ Info til leverandører 

6. maj, 2022 

Spørgsmål til materialet 

 

13. maj 2022 

Hvis evt spørgsmål/svar har general betydning 

for materialet, vil det omgående blive delt 

mellem leverandørerne 

Prækvalifikation ansøgningsfrist 

samt indsendelse af mastersamples: 

3. juni 2022 

Forventet underretning om 

resultatet af prækvalifikationen: 

10. juni 2022 

Underretning om endeligt valg af 

artikler samt størrelsesfordeling – 

samt endelig information omkring 

logo + størrelsesmarkeringer 

9. maj 2022 

Tilbudsfrist for tilbud:  17. juni 2022 

Forventet underretning om 

resultatet af udbuddet: 

1. juli, 2022 – incl. underskrifter 

Kontraktstart: 

 

Umiddelbart efter underskrivning. 

➢ 50% leverance af samlede ordre 1. dec. 2022 

➢ 50% leverance af samlede ordre 15. jan. 2023 

 

  



LS Uniformsprojekt 2022 

 

Side 4 af 6  

 

KAPITEL II – PRÆKVALIFIKATION 

5 Ansøgningens indhold 

5.1 Kriterier for prækvalificering 

For at blive prækvalificeret, skal ansøger fremsende garantier på følgende forhold: 

Funktionalitet Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at 

produkterne er dokumenteret egnede til formålet, som er 

hospital- og plejehjems personale. Modeller som i bilag 1. 

Komfort og 

pasform 

Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at 

produkterne er dokumenteret egnede til formålet, som er 

hospital- og plejehjems personale. 

Design Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at 

produkterne er dokumenteret egnede til formålet, som er 

hospital- og plejehjems personale. 

Mastersamples 1 stk. uvasket + 2 stk. vaskede/finish behandlet (20 gange) 

pr. model / farve – størrelse medium 

REACH Produkterne og delelementer i produkterne lever op til alle 

krav i den Færøske lovgivning omkring ulovlige og/eller 

allergene stoffer, samt alle krav listet i EU’s 

kemikalielovgivning – REACH 

Miljøcertificering: Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at 

produkterne som minimum er ”Made In Green" certificerede. 

Se: https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/made-in-

green-by-oeko-tex  
 

Dertil kræves der referencer fra tilsvarende projekter til hospital og plejesektoren – incl. 

kontaktdetaljer på ansvarlige i disse projekter. 

 

5.2 Ansøger baserer sig på underleverandørers oplysninger 

Hvis ansøgers produkter, certifikater, specifikationer baserer sig på underleverandører, skal 

leverandøren stå til ansvar for disse overfor dette LS Uniformsprojekt 2022 – jvf. 5.1 

  

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/made-in-green-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/made-in-green-by-oeko-tex
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KAPITEL III – TILBUDSAFGIVELSE OG EVALUERING 

6 Tilbuddets indhold 

6.1 Tilbuddets indhold 

Tilbuddet skal indeholde følgende: 

a) Tilbudsliste udarbejdet i Excel (undlad at skrive tekst i celler med tal) 

1. Priser gældende for den samlede opstartsvolumen 

2. Suppleringspriser v bestilling af ≥ 750 stk beklædning pr ordre 

3. Suppleringspriser v bestilling af < 750 stk beklædning pr ordre 

 

b) Specifikationer / produktblade på alle komponenter (metervarer, accessoires) der 

indgår i de tilbudte produkter. 

Produktprøver fremsendes (må gerne være færdige uniformer af andet design end 

dem i udbuddet). Prøverne fremsendes sammen ansøgning om prækvalifikation - 

vasket 20 gange på et industrielt vaskeri ift anerkendte vaskeriprocesser og 

kemidosseringer (e.g. Ecolab / Christeyns) 

 

c) Garanti for, at produkterne kan holde til 100 ganges vask/tørring – under 

forudsætning af normalt brug og slid, samt vask og behandling på et industrielt 

vaskeri ift anerkendte vaskeriprocesser og kemidosseringer (e.g. Ecolab / Christeyns) 

 

d) Garanti for, at produkterne og delelementer i produkterne lever op til alle krav i den 

Færøske lovgivning omkring ulovlige og/eller allergene stoffer, samt alle krav listet i 

EU’s kemikalielovgivning – REACH 

https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-

kemikaliereglerne/reach/ 

 

Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise 

tilbuddet.  

6.2 Ejendomsret og betaling for tilbud 

Vareprøver, tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke 

blive returneret.  

  

https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/reach/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/reach/
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7 Afgivelse af tilbud 

7.1 Tilbudsfrist 

Tilbuddet skal uploades i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist. Jvf. § 

4 i dette dokument. 

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet. Afgivelse af tilbud er ensbetydende med 

accept af udbudsbetingelser og kontraktvilkår. 

Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil 

blive foretaget på grundlag heraf.  

Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i 

vurderingen. 

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

7.2 Vedståelsesfrist 

Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 3 måneder efter udløb af tilbudsfristen. 

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået rammeaftalen, dog senest 

indtil vedståelsesfristens udløb. Underretning om tildelingsbeslutningen indebærer således 

ikke, at tilbudsgiver allerede på tidspunktet for underretningen er frigjort fra sit tilbud. 

7.3 Tildelingskriterium og underkriterier 

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det mest fordelagtige tilbud ift 

følgende parametre: 

a) DDP LS-vaskeri Tórshavn - incl. opmærkning med godkendt logo og godkendt 

størrelsesangivelse. Forsvarligt pakket, sorteret i modeller & størrelser. 

b) Produkterne og produkternes komponenter e.g. metervare, alle accessoires, logo 

transfer, størrelses transfer, farveægtheder er velegnede for industriel vask / og 

finishbehandling. 

c) Suppleringssikkerhed i aftaleperioden (3 år) 

Tilbud vil blive bedømt (Team LS) ud fra samlet vægtning af 7.3 a), b), og c). 

8 Underretning om resultatet af udbuddet 

Alle tilbudsgivere vil blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Se tidsplan § 4. 

Udbuddet er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af begge parter. 

 


