
Odense kommune har en meget lang historik i at udbyde 

drift og vedligehold.

Det gør at vi har en hvis erfaring at trække på i forbindelse 

med udarbejdelsen af både udbudsmateriale og 

kvalitetsbeskrivelserne

Vi rettet hele tiden til og finpudser. 

Vi inddrager konsulenter, jurister, fagpersoner og 

udbudskontoret. 

Man skal indstille sig på, at det er en meget omfattende og 

tidskrævende proces, at udarbejde et godt og 

gennemarbejdet udbudsmateriale. 

Det gode udbud



Udbudsmaterialet er at betragte som dit og den bydendes 

samarbejdsgrund for gennemførelsen af de beskrevne 

arbejder. 

Vi skal sammen gennemføre entreprisen og dens opgaver 

til gavn for bruger og borger. 

Du skal havde et stykke arbejde udført til gavn for byens 

borger og entreprenøren sælger sine ydelser for at tjene 

penge og dermed fastholde sine medarbejder.



Dit udbudsmateriale skal være så velbeskrevet som 

overhoved muligt. 

Udbudsmaterialet og kvalitetsbeskrivelserne skal være i 

overensstemmelse.

Vær opmærksom på at udbudsmaterialet rangere højere 

end kvalitetsbeskrivelsen ved evt. tvivls- eller 

stridsspørgsmål



• Hvad ønsker jeg udført?

• Hvad skal standarden være?

• Er mit kortmateriale/registreringer opdateret?

• Hvad har jeg råd til?

• Hvad er vigtigst for gennemførelsen af udbuddet?

• Hvor kan jeg evt. hæve eller sænke kvaliteten/ydelserne

• Hvad skal være standard?

• Hvad skal være ekstra?

• Hvad skal udføres til tilstandskrav?

• Hvad skal udføres til udførelseskrav?

• Hvilke serviceydelser skal entreprenøren udføre som en 

del af fællesydelserne



Udbuddet består af:

1. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

2. Særlige Betingelser (SB)

3. Vilkår for entreprisens gennemførelse (VLK)

4. Arbejdsbeskrivelse (ARB)

5. Tilbud og afregningsgrundlag (TAG)

6. Tilbudsliste (TBL)

7. Områderegistering for boldbaner

8. Kvalitetsbeskrivelse for vedligehold af boldbaner 2012



SB særlige betingelser:

• ”Hvor arbejdsopgaver er udbudt til tilstandskrav gælder, 

at kravet skal opfyldes alle årets dage. For disse arbejder 

er alle ugens 7 dage således at betragte som 

arbejdsdage.” (SB side 2)

• Ordregiver har ret til af lade supplerende arbejder, 

herunder drift, vedligehold og mindre reparationsarbejder, 

der ikke er omfattet af en fast pris udføre af en anden 

entreprenør, såfremt ordregiver finder dette fordelagtigt. 

Ordregiver har ligeledes ret til at lade ændringer og 

nyanlæg på de af entreprisen berørte arealer udføre af 

anden entreprenør. (SB side 3)

• Sociale klausuler – praktikanter/elever (SB side 4)



VLK Vilkår for entreprisens gennemførelse:

• At entreprenøren skal samarbejde med brugerne om den 

tidsmæssige gennemførelse af græsslåningen (vilkår for 

entreprisens gennemførelse VLK side 9) og bruge en 

hjemmeside i sin kommunikation med klubberne (VLK 

side 10)

• Entreprenøren skal udarbejde en detaljeret rullende 

arbejdsplanlægning og tilrettelægge sit arbejde således:

a) at der ikke sker græsslåning efter kl. 16, uden 

tilladelse fra parkforvalteren.

b) at der ikke sker græsslåning i weekender og 

helligdage uden tilladelse fra parkforvalteren



c) At der ikke sker græsslåning i frikvartererne

hvor  arealerne benyttes uorganiseret af elev-

ene.(VLK side 10)

Det har været et ønske at sikre en entreprenør med en god 

faglig indsigt i en boldbane entreprise, derfor har det været 

et krav i udbudsmaterialet at der til entreprisen er tilknyttet:

• Det nødvendige antal kvalificerede formænd og 

medarbejder, at formændene taler Dansk, at 

medarbejderne løbende vedligeholder deres 

kvalifikationer ved fremlæggelse af en kursusplan og 

dokumentation. 

• mindst en medarbejder har er er påbegyndt 

uddannelsen som Greenkeeper eller Groundsmann.

(VLK side 14)



Det er også i dette afsnit at hele beskrivelsen 

for dels entreprenørens egenkontrol og 

udbyderes stikprøve kontrol er beskrevet. 

Det er et meget skrapt kontrolsystem, det er minutiøst 

beskrevet, hvilken sikre at der ikke kan opstå nogen tvivl 

om hvilken standard udbyder ønsker.

Vi oplever dog at entreprenøren ikke altid er gode til at 

informere deres medarbejder om den høje standard vi 

ønsker og hvad dette kan betyde for virksomheden såfremt 

de falder i en kontrol. 

Dette emne har været gennemgået på et tidligere seminar 

og PPT- showet kan rekvireres.



ARB Arbejdsbeskrivelse:

Arbejdsbeskrivelsen henviser generelt til 

kvalitetsbeskrivelsen. Der beskrives her definitionerne af 

standardpleje og ekstrapleje og den generelle pleje af 

elementerne. 

Vi har i dette afsnit gjort meget ud af at beskrive plejen af 

træningsbaner og kampbaner. 

• Arbejdsredskaber der arbejder på anlæggene skal 

havde monteret græsdæk med laveste mulig dæktryk. 

Max 1bar. Derudover er der beskrevet et max vægt og 

akseltryk for at imødekomme traktose. (ARB side 4)



• Gødning, græsfrø og topdressing er en bygherre 

leverance. Der er valgt 5 udbringninger med to 

gødningsniveauer og to gødningsplaner (ARB side 4)

• Både ved vertikalskæring og topdressing er det 

beskrevet at arbejdsstedet skal være rengjort og ader

skal være ryddet op ved arbejdsdagen slut (ARB side 4)

• Derudover har vi valgt at konkretisere udførelsen af, 

græsklipningen, dybdeløsningen og lægning af 

græstørv, som nogle meget vigtige operationer i forhold 

til pleje og vedligeholdelse af boldbaner.



TAG Tilbud og afregning:

Fællesydelser er de administrative ydelser som vi ønsker 

entreprenøren skal hjælpe os med. 

F.eks. beskriver vi her:

• at de skal oprette og drifte en hjemmeside, hvor de er i 

dialog med brugerne og klubberne.

• At de skal samarbejde med andre entreprenører

• At de skal fungere som klubbernes daglige kontakt-

person omkring spørgsmål vedrørende den daglige drift

• At de deltage i driftsmøder (TAG side 4)
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