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Forord

Der indbydes herved til afgivelse af tilbud på dagrenovation i Qasigiannguit by.
Udbudsmateriale kan hentes på kommunens hjemmeside. Specifikationer for entreprisen og
betingelserne for kontrakten er beskrevet i nærværende (US) og medsendte (SA).
Tilbud på dagrenovation skal angives på Tilbudsafgivelsen (Bilag 2) og fremsendes til Kommune
Qeqertalik Inoqarfik, Qasigiannguit att.: Ina Lange Heilmann, og skal mærkes med mærket:
”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud:
”Dagrenovation i Qasigiannguit”
Entreprisen gælder for perioden 14. marts 2022 frem til 31. december 2024
Tilbud skal være Kommunen i hænde i afdelingen Stab for Inoqarfik senest fredag d. 11. marts
2022 kl. 13.00. De indkomne tilbud vil herefter blive åbnet i overværelse af de bydende, som
måtte ønske at være til stede.
Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eller forkaste
dem alle.
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1 Opgave
Dagrenovationsaffald i byen
1.1

Afhentning af dagrenovationsaffald omfatter afhentning af dagrenovationssække og
anviste tomme papkasser eller andet affald fra de ejendomme, som er tilmeldt ordningen,
samt afhentning af renovationssække fra byens offentlige affaldsstativer i henhold til
enhver tid gældende kontrolliste.

1.2

Opstillede affaldsstativer ved offentlige veje, stier og pladser samt ved hundepladser skal
tømmes 3 gange ugentligt. I perioden hvor pontonbroer er søsat tømmes de opstillede
affaldsstativer hver dag, undtaget lørdag, søndag og helligdage. 4 stk. Opstillede
affaldsstativer som er tilpasset til børn ved offentlige veje, stier og pladser er inkluderet
ved ugentlige tømninger.

1.3

Entreprisen omfatter, opbevaring, udlevering og isætning af nye dagrenovationssække.

1.4

De indsamlede poser/dagrenovationssække/storskrald køres til dumpen, hvor de aflæses
i anviste placering. Arbejdsdagen er først slut, når den daglige rengøring efter
posetømningen er foretaget. Tømning udføres i henhold til enhver tid gældende
renovationsvedtægt.

1.5

Afhentning af dagrenovationssække skal ske på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

1.6

Tilmeldte ejendomme skal normalt have tømt dagrenovation 1-5 gange pr. uge for private
ejendomme, minimum en gang pr. uge og 2-5 gange pr. uge for institutioner, dog
minimum 2 gange pr. uge. Når der er flere helligdage i træk, skal entreprenøren også
udføre afhentning og bortkørsel på helligdage.

1.7

Kommune Qeqertalik udleverer køreliste pr. 1. januar 2022. Ajourføring sker efter aftale
mellem entreprenøren og Kommune Qeqertalik.

1.8

Arbejdet udføres på baggrund af den enhver tid gældende regulativ for dagrenovation.

2 Vedligeholdelse af dagrenovationspladsen
Arbejdets omfang
2.1

Dagrenovationspladsen skal holdes ryddet og udplaneret for alt tilkørt affald og sne. Der
skal ryddes for sne inden dumpen åbner om morgenen (08:00). Sorteret affald skal blot
flyttes uden at blande dem med andre sorteret affald, minimum en gang om ugen. Bunden
af dumpen skal dækkes til enten med sten eller andet bæredygtigt materiale som kan
anvendes som dækkemateriale samt overdækkes med sand, der er egnet til afretning.

2.2

Den afrettede plads skal være farbar for almindelig biltrafik, og der skal tilstræbes en plan
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flade over pladsen.
Arbejdets udførelse
2.3

Pladsen må ikke afspærres mod tilkørselsvejen uden forudgående indhentning af tilladelse
fra Inoqarfik.

2.4

Arbejdet udføres på baggrund af den enhver tid gældende regulativ.

Driftsforstyrrelser
2.5

Hvis driftsforstyrrelser indtræffer, så dette medfører, at vedligeholdelsen af dagrenovationspladsen ikke kan opretholdes efter de fastlagte bestemmelser, påhviler det
entreprenøren for egen regning at arrangere sig med anden vognmand og i øvrigt
underrette Inoqarfik.

2.6

For eventuelle krav, der måtte blive fremsat i tilfælde af indtrufne uheld, f.eks. skade på
person eller ejendom i forbindelse med det arbejde, entreprenøren hermed har påtaget
sig, hæfter entreprenøren alene for. Det pålægges derfor entreprenøren at sikre sig
inddækning til imødegåelse af sådanne uforudsete udgifter ved i videst mulige omfang at
tegne forsikring herfor.

Administrative opgaver
2.7

Entreprenøren forpligter sig til at have telefon/mobil, således at Inoqarfik kan rette
henvendelse vedr. eventuelle uacceptable forhold på pladsen mv.

Tilsyn med driften
2.8

Inoqarfik udfører det daglige tilsyn på vegne af Kommune Qeqertalik.

Særlige vilkår
2.9

Entreprenøren skal tåle eventuel udnyttelse af arealet i forbindelse med vinterbeskæftigelsesprojekter, eksempelvis afrensning af træ til genbrugsformål eller lignende.

2.10 Entreprenøren skal tåle Kommune Qeqertalik’s udnyttelse af en begrænset del af pladsen
til henstilling af tromler med spildolie eller andre væsker, samt kommunens container til
opbevaring af farligt affald.
2.11 Entreprenøren skal endvidere tåle Kommune Qeqertalik’s eventuelle renovering af
pladsen samt ændringer af vedligeholdelsen af pladsen.
2.12 Entreprenøren skal endelig tåle Kommune Qeqertalik’s eventuelle indhegning og bundsikring af denne del af pladsen i overensstemmelse med sådanne cirkulærer og bekendtgørelser, som måtte fremkomme fra Grønlands Hjemmestyre.
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Entreprenørens honorar
2.13 Betalingen forfalder månedsvis bagud.
2.14 Der kan ikke ske regulering af kontraktbeløbet i kontraktperioden, udover merydelser i
forhold til nærværende udbudsgrundlag.
Kontraktperioden
2.15 Kontraktperioden starter den 14. januar 2022 og slutter den 31. december 2024, begge
dage inklusive.
2.16 I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne af Kommune Qeqertalik bringes til
ophør med øjeblikkeligt varsel.

3 Aftalegrundlag
3.1

Entreprenørens tilbud skal afgives som fast pris.

3.2

Ved institutioner forstås, Skole, Ældrehjem, Kirke, KNI, Kommunens administration/værksteder/indkvarteringer, Selvstyrets administration/værksteder, Sygehus, Fiskefabrik samt
Butikker, kredsretten m.m.

3.3

Fast pris pr. måned for fjernelse af dagrenovation.

3.4

Fast pris pr. måned for fjernelse af storskrald.

3.5

Fast pris pr. måned for vedligeholdelse af dagrenovationspladsen

3.6

Indkøb og opbevaring af dagrenovationssække afholdes af kommunen.

3.7

Udgift til vedligehold og drift af materiel afholdes af entreprenøren.

3.8

Inoqarfik udfører det daglige tilsyn på vegne af Kommunen.

3.9

Den til enhver tid gældende lovgivning skal overholdes af entreprenøren, herunder
- Arbejdsministeriets Bekendtgørelse for Grønland nr. 395 af 24. juni 1986 om
arbejdets udførelse
- Arbejdsministeriets Bekendtgørelse for Grønland nr.399 af 24. juni 1986 om
arbejdsstedets indretning m.v.
- Kommune Qeqertalik´s gældende affaldsregulativer.
- Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og
tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.
- At-anvisning nr. 4.1.0.1 – Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v.
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3.10 Entreprenøren skal afholde halvårligt møde med kommunen om samarbejde.

4 Tidsplan & Kontraktperiode
4.1

Udbuddet foretages efter følgende tidsplan:
- 11. februar 2022
Udbuddet offentliggøres (kommunens hjemmeside).
- 04. marts 2022
Frist for indhentning af oplysninger.
- 11. marts 2022
Frist for tilbudsgivning udløber, jf. US side 2.
- 11. marts 2022
Tilbudsgiverne har fået besked om licitationsresultater.
- 14. marts 2022
Tilbudsgiverne har fået besked om tildelingsbeslutningen.
- 14. marts 2022
Dagrenovationsperioden 2022 starter.

4.2

De afgivne enhedspriser, er gældende i hele kontraktperioden. Og kan kun ændres ved
helt ekstraordinære begivenheder, der ikke kunne forudses af nogen af parterne, ved
kontraktens indgåelse.

5 Forsikring
5.1

Entreprenøren er pligtig til at tegne erhvervsansvarsforsikring og andre gældende
forsikring for sine ansatte.

5.2

For eventuelle krav, som måtte fremsættes i forbindelse med uheld, f.eks. skade på person
eller ejendom i medfør af dagrenovation, hæfter alene entreprenøren.

5.3

Entreprenøren er pligtig til at få vaccineret sine ansatte for nødvendige vaccinationer.

6 Tildeling
6.1

Den tildelte entreprenør vælges ud fra kriteriet laveste pris. I.ht. Inatsisartutlov nr. 6 af 12.
juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige
myndigheder og institutioner, kan udbyder dog forkaste et tilbud, såfremt det findes
overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i
tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid. Derfor vil
der ud over prisen blive lagt vægt på, at entreprenøren kan stille det fornødne materiel og
personale til rådighed for opgavens udførelse, således at tidsplanen kan holde. Vurdering
af materiel og personale vil ske på baggrund af de oplysninger, som Entreprenøren
afleverer på tilbudslisten, jf. Bilag 1: Tilbudsliste m.v.
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7 Tilbudsafgivelse – Renovation i Qasigiannguit (Bilag 2)
Underskreven entreprenør afgiver herved tilbud på dagrenovation i Qasigiannguit i henhold til
Udbudsmateriale for dagrenovation, februar 2022.
Pr. 01. februar 2022 har Qasigiannguit følgende tilmeldte enheder for dagrenovation.
 0 enheder – med 1 dagrenovationstømning pr. måned
 132 enheder – med 1 dagrenovationstømning pr. uge
 332 enheder – med 2 dagrenovationstømning pr. uge
 13 enheder – med 3 dagrenovationstømning pr. uge
 0 enheder – med 4 dagrenovationstømning pr. uge
 0 enheder – med 5 dagrenovationstømning pr. uge
På omstående betingelser, tilbyder undertegnede entreprenør at udføre nævnte entrepriser for

TILBUDSSUM, årlig kontraktpris:
Dagrenovation:
Post

Ydelsens art

1

Dagrenovation

Pris pr. enhed

Sum

14.03.2022-31.12.2022 =
01.01.2023-31.12.2023 =
01.01.2024-31.12.2024 =

14.03.2022-31.12.2022 =

2

Storskrald

01.01.2023-31.12.2023 =
01.01.2024-31.12.2024 =

3

Vedligeholdelse af
dagrenovationspla
dsen

14.03.2022-31.12.2022 =
01.01.2023-31.12.2023 =
01.01.2024-31.12.2024 =

Dato: ___________________

___________________________________
(Entreprenørens stempel og underskrift)
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