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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350118-2021:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
2021/S 132-350118

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Officielt navn: Kirkeministeriet
Postadresse: Frederiksholms Kanal 21
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Paaske Larsen
E-mail: rpl@km.dk 
Telefon:  +45 33923968
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.km.dk

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.k.dk/ministeriet/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Firma Bent Sterregaard
CVR-nummer: 38372882
Postadresse: Harekrogen 23
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2740
Land: Danmark
Kontaktperson: Bent Sterregaard
E-mail: bent@sterregaard.dk 
Telefon:  +45 40381377
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.km.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale 
afdelinger

I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand
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II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Rammekontrakt om fremstilling og levering af tjenestedragter til folkekirkens præster
Sagsnr.: KM3

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

II.1.3) Kontrakttype
Varer

II.1.4) Kort beskrivelse:
Rammekontrakten omfatter måltagning, syning og levering af præste-, doktor- og bispekjoler samt produktion/
levering af poignetter, præstekraver og kravenåle.

II.1.5) Anslået samlet værdi

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) Beskrivelse

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:
Overalt i Danmark og på Færøerne

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter en rammekontrakt om fremstilling og levering af præstekjoler m.v.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 gange af 1 års varighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Mulighed for forlængelse i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
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III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Produktionen skal foregå på et produktionssted med faguddannet personale, og hvor der rådes over en 
maskinpark beregnet til konfektionssyning. Den person der skal foretage måltagning, skal have den nødvendige 
kompetence. Personalet der skal fremstille præstekjolerne, skal være skræddere eller syersker med erfaring i 
konfektionssyning. Måltagning og prøvning skal kunne foretages flere steder i Danmark.
Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne 
løn (herunder særlige ydelser) arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der 
gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende 
faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske 
område.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 14:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2021

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 15:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:
Der vil ikke være offentlig adgang ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger
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VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
Medio 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboen 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Telefon:  +45 72405708
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnetforudbud

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Fristen for at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud er 6 måneder efter at kontraktindgåelsen har været 
bekendtgjort i EU-Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt 
underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk 
Telefon:  +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2021

12/07/2021 S132
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:klfu@naevneneshus.dk
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk

