
 

 

Udlicitering af mad til fælleskantinen i Kommunen i Sisimiut. 
 
Qeqqata Kommunias kantine i kommunen benyttes dagligt af ca. 30-50 ansatte i kommunen og i A/S INI.  
 
Kantinedrift ønskes privatiseret. 
 
Potentielle udbydere indbydes hermed til at fremsende tilbud på løsning af opgaven. 
 
Opgaven omfatter bl.a. servering af morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt diverse ved særlige anledninger for 
Kommunen og A/S INI. P.t. leveres varm frokost hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag og onsdag leveres salat på salatbord. 
Derudover er der middagsbuffet hver fredag i starten af måneden. Fælleskantinen vil være åben dagligt mellem 08.30 – 15.30. 
 
 
 
 
 
Yderligere specifikationer og detaljeret opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse fra den 20. juni 2012 til: 
 
 

Qeqqata Kommunia 
Direktionssekretariat 

Makkorsip Aqq. 2 
3911 Sisimiut 

 
 
Eller ved henvendelse til denne mail: qeqqata@qeqqata.gl 

 
Tilbud afleveres i lukket kuvert til Direktionssekretariatet i Sisimiut Servicecenter Makkorsip Aqq. 2, senest den 11. juli 2012 kl. 
l0.00, hvor tilbud vil blive åbnet i Kommunens mødesal i overværelse af de bydende, der ønsker at være til stede. 
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Udbyder: Qeqqata Kommunia og A/S INI 
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Udbud 
Qeqqata Kommunia i samarbejde med A/S INI udbyder hermed servering af morgenmad, 
frokost og eftermiddagskage samt diverse ved særlige anledninger i fælleskantinen i 
Kommunen i offentlig licitation. 
 

 I kantinen er der bruger betaling for køb af morgenmad, frokost og eftermiddagskage i 
fælleskantinen for ansatte i Kommunen og i A/S INI for ca. 30 – 50 brugere dagligt.  

 
 Der skal hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag serveres varm frokost og om 

onsdagen skal der serveres salat på salatbord. Derudover skal der serveres 
middagsbuffet hver fredag i starten af måneden. 

 
Fælleskantinen vil være åben mellem 08.30 – 15.30 hverdage mandag til fredag.  
 
Kantinen benyttes også frit til spisning af medbragt madpakke om morgenen, frokost eller om 
eftermiddagen af ansatte i Kommunen og i A/S INI.  
 
Fælleskantinen og kantinens udstyr kan lejes vederlagsfrit under kontraktperioden. Der 
udarbejdes en lejekontrakt hvor lejeren har ansvar for den indvendige vedligeholdelse, for 
både det faste og det løse inventarer excl. døre og vinduer. 
 
Kommunen har brand- og indboforsikring. 

Entreprenøren skal være Erhvervsansvarsforsikret og Lovpligtigt arbejdsskadeforsikret eget 
personale. 

Udbyderen betaler for vand, el og varmeforbrug under kontraktperioden.  

Qeqqata Kommunia og A/S INI ønsker en tilbud for løsning af opgaven. 
 
Det er hensigten at indgå aftale med et firma for en periode på 4 år med forventet opstart  
1. september 2012. 
 
Udbudsform 
Økonomiudvalget har den 15. december 2009, godkendt principperne for udlicitering. 
 
Generelt 
Tilbuddet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af opgaven. Idet kantinen vil 
være åben dagligt fra 08.30 – 15.30 ønskes der en fleksibel ordning for driften af kantinen. 
 
Der serveres for køb af morgenmad i tidspunktet: 08.30 til 09.30 og køb af frokost i 
tidspunktet 11.30 – 13.00 og køb af eftermiddagskage i tidspunktet 14.30 – 15.30. 
 
Ud over de faste tidspunkter for servering af mad, vil kantinen være åben for køb af diverse 
varer i åbningsperioden. 
 
Vedlagte bilag 3 skal i forbindelse med tilbudsafgivningen benyttes i uændret 
form og indgå som en del af tilbudet i udfyldt stand. 
 
Entreprenøren skal opholde det veterinære myndighedskrav. 
 
Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af 
tilbud. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes endvidere som kommunens 
ejendom, og vil ikke blive returneret. 
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Kantinen og udstyr 
Kantine området herunder spisesal, skrankområde, opvaskerum, køkkenet, kontoret og to 
depotrum til opbevaring af madvarer er på ca. i alt 135 m2.(se i øvrigt bilag 2) 
 
Kantinen er fuldt udstyret. Der forefindes i spiselokalet 10 store borde og 40 stole. Der 
forefindes til servering af salat en - elektrisk salatbord og andre udstyr.  
 
I skranken er der kasseterminal. Der er to forskellige størrelser af tallerkener, drikkeglas, 
kopper, bestik mv.(se i øvrigt liste over udstyr i bilag 1.) 
 
Samarbejde mellem leverandøren og kommunen: 
• Der skal være en god kommunikation mellem leverandøren og kommunen/A/S INI. 
• Der skal hver uge laves en madplan som leveres en uge før til kommunen/A/S INI. 
 

Prisregulering 
Den årlige entreprise sum prisreguleres i henhold til index fra Grønlands Statistik, første gang 
1.1.2013.  
 
Tilbud 
Tilbud afleveres i lukket kuvert til Direktionssekretariatet i Sisimiut Servicecenter 
Makkorsip Aqq. 2, senest d. 11. juli 2012 kl. l0.00, hvor tilbud vil blive åbnet i Kommunens 
mødesal i overværelse af de bydende, der ønsker at være til stede. 
 
Kuvert mærkes med påskriften: ” Udlicitering af mad til fælleskantinen i Kommunen i 
Sisimiut”, samt navn og adresse på den bydende. 
 
Qeqqata Kommunia og A/S INI forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbuddene. 
 
Eventuelle forbehold vil blive prissat og indgå i vurderingen af hvilket tilbud der er billigst. 
 
Qeqqata Kommunia og A/S INI vil som udgangspunkt indlede kontraktforhandlinger med den 
byder, der efter kommunens vurdering, har det mest fordelagtige tilbud hvis prisen skønnes 
for høj, samt at afvise enkeltbud, hvis det vurderes at tilbudsgiver ikke kan magte opgaven. 
 
Hvis flere byder i fællesskab, skal en være udpeget til at være den ansvarlige. 
Den ansvarlige bærer det fulde ansvar overfor Qeqqata Kommunia og A/S INI såvel for 
arbejdets udførelse som økonomisk. 
 
Hvis der er forskel mellem den grønlandske og danske tekst er det den danske tekst der er 
gældende 

 
Vedståelsesfrist for tilbud 
Tilbudsgiver er bundet af det afgivne i 40 dage. 
 
Spørgsmål og henvendelser i tilbudsperioden 
Der vil blive holdt spørge møde d 28. juni 2012 kl. 10.00 på A/S INI mødesal. 
 
Leverandøroplysninger i forbindelse med tilbud 
Følgende oplysninger om tilbudsgiveren skal vedlægges tilbudet: 
• Referenceliste på tilsvarende leverancer, der er udført inden for de seneste tre år. 
• Dokumentation for, at virksomheden ikke er under eller begæret taget under konkurs,  
   likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin  
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   virksomhed, eller befinder sig i en anden lignende situation. 
• Tro- og loveerklæring fra virksomheden om, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige.  
• Årsregnskab for de sidste 3 år med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital.  
• Nyetablerede virksomheder bedes vedlægge årsregnskab for den periode, virksomheden har  
   været etableret. 
• En beskrivelse af virksomhedens organisering og aktiviteter. 
• En beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og egenkontrol, herunder en  
  tilkendegivelse af, hvordan virksomheden vil organisere sin opgaveløsning. 
 
Underleverandører 
Tilbudsgiver er ansvarlig for den totale leverance, herunder ansvarlig for eventuel 
brug af underleverandører. 
 
Ledelsesdialog 
Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres samarbejder, retningslinjer for 
informationsudveksling mv. der tilgodeser en effektiv og kvalitetsbetonet drift. 
 
Dialog i dagligdagen/informationsudveksling 
Det er et udbudskrav, at der er en gensidig informations- og orienteringspligt mellem 
Qeqqata Kommunia og leverandøren om forhold, der har relation til udførelsen af de aftalte 
ydelser. 
 
Leverandøren skal af egen drift meddele Qeqqata Kommune og A/S INI om: 
• driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, der har betydning for opgavens 
planmæssige udførelse. 
 
Qeqqata Kommunia og A/S INI skal ligeledes af egen drift meddele leverandøren om: 
• samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true leverandørens opfyldelse af sin  
  leverance 
• driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, der har betydning for opgavens  
   planmæssige udførelse. 

 
Alle henvendelser vedrørende opgaven skal ske direkte til leverandøren, mens eventuelle 
konkrete klager fra brugerne over opgavevaretagelsen skal ske til Qeqqata Kommunia og A/S 
INI. 
 
Betaling 
Betaling for fastpris aftale sker som acontobetalinger, første gang den 1. i måneden 2012 i det 
år kontrakten indgås. Betaling deles i 12 acontoer, som sendes hver den 1. i hver måned af de 
følgende måneder. 
 
Der stilles bankgaranti på 10 % af kontraktsummen for den årlige drift. 
 
Forsikring 
Leverandøren er forpligtiget til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, 
der sikrer medarbejdere, borgere og Qeqqata Kommunia og A/S INI mod skader og andre tab, 
opstået ved leverandørens ansvarspådragende handlinger eller undladelser. 
 
Opsigelse 
Medmindre andet aftales er aftalen uopsigelig i kontraktperioden. 
 
De første 6 måneder skal dog betragtes som en gensidig prøveperiode, hvor hver 
af parterne kan opsige kontraktforholdet med 3 måneders varsel til udløb den 1. i 
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en måned. 
  
Ved kontraktophør skal leverandøren videregive samtlige oplysninger vedrørende 
opgavevaretagelsen, der er nødvendige for kommunens videreførelse af opgaveløsningen. 
Leverandøren er forpligtet til at sikre en smidig virksomhedsovergang. 
 
Andre bestemmelser, herunder generel misligholdelsesklausul 
Det påhviler leverandøren at sikre, at opgaven udføres under hensyntagen til den 
til enhver tid gældende lovgivning inden for området. Da opgaverne udføres på vegne af 
Qeqqata Kommunia og A/S INI, er leverandøren forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres 
i overensstemmelse lovgivningens krav til offentlig forvaltning. 
 
I kontrakten indsættes almindelig force majeure bestemmelse samt misligholdelsesklausul. 
Væsentlig misligholdelse berettiger kommunen til straks at hæve aftalen. 
 
Tvistigheder om forståelsen af kontrakten søges altid løst gennem forhandlinger 
mellem parterne. 
 
Hvis sådanne forhandlinger eller forhandlinger om ændringer i løbet af kontraktperioden 
slutter resultatløst, afgøres tvisten af en mellemmand, som parterne 
udpeger i enighed. Parterne bærer hver halvdelen af udgifterne i forbindelse med 
opmandens medvirken. 
 
Henvendelser 
Alle henvendelser vedr. udbuddet rettes til Qeqqata Kommunia tlf. 702100.  
 
Henvendelser skal ske skriftligt og sendes på mail til qeqqata@qeqqata.gl 
Spørgsmål sendes inden d 26.juni 2012 og besvares på spørgemøde d 28. juni 2012 
Der vil blive udsendt rettelsesblad om nødvendigt. 
 
Rettelsesbladet vil være en del af udbuddet og vil være på dansk ligesom mødet. 
Hvis det ønskes kan der stilles tolk til rådighed. 
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Bilag 1. 
 

Kommune kantine-grej pr. 14. maj 2012 
 
 

Salatbarbord 1 Knive ca.72
Varmluftovn stor 1 Gafler ca.72
Varmluftovn lille 1 Skeer 50 
Varmluftovn m/komfur 1 Teskeer 50 
Pålægsmaskine 1 Kokkeknive   3 
Røremaskine 2 stor skåle 1 Brødknive   3 
Røremaskine lille 5 l. skål 1 Filetknive   4 
Fryseskabe store 2 Osteknive   1 
Køleskabe store 2 Osteskærer   1 
Kummefryser 2 Osteskærer m/streng   2 
Kummefryser 1 Smørreknive   5 
Kipsteger 1 Hakkeknive   2 
Gryde med låg 2 Kaffekandepumpe lille   3 
Gryde med låg 10 l. 3 Kaffekande 16 
Gryde med låg   5 l. 1 Tekande   6 
Kasserolle   2 l.  1 Skærebrætter store   2 
Stegepande 1 Skærebrætter medium   2 
Bradepander store 3 Skærebrætter lille   2 
Bradepander lille 3 Oval fad medium   1 
Gastronomkantine 3 Firkantet fad medium   1 
Gastronomkantine stor 1 Kørestativ   1 
Bakker grøne 40 Beholder  rettangulær 60 l.                     2 
Bakker røde 38 Dørslag   3 
Smørrebrødsbakke 12 Råkostjern   1 
Smørrebrødsbakke stor  5 Piskeris forsk. St.   6 
Røreskåle store  2 Paletkniv stor   1 
Springforme sorte  4 Paletkniv lille   1 
Springforme sølv  2 Fritureske stor   1 
Bageforme  4 Fritureske lille   1 
Sandkageforme  4 Citronpresser   1 
Kørebord  1 Æggedeler   1 
Bageplader  3 Citronpresser   1 
Tærteforme  4 Æggedeler   1 
Salatsko  Salatsæt   1 
Mikrobølgeovn  1 Smørrebrødsspader   6 
Kopper (krus) Ca.30 Kartoffelskeer  10 
Glas ca.40 Dåseåbner stor   1 
Kagetallerkner  Køkkentang stor   6 
Frokosttallerkner  Køkkentang lille   4 
tallerkner  Pizzaspore   1 
Dybe tallerkner  Fad stativ   6 
Knive ca.72 Oval fade   6 
Runde fade    2 Opvaskemaskine Miele 1 
Målerkande 1 l.                  2   
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Målerkande 0,5 l.    1   
Kastronomkantiher 1/2    8   
Råkostmaskine    1   
Kaffemaskine m/2 10 l. kande    1   
Køkkenvægt 5 kg.          1   
Kande m/låg ca.10   
Æggebæger ca.20   
Puuguttat itisuut  ca.117   
Underkop blandet  72   
Underkop nalinginnaasut 139   
Kaagisorfiit assigiinngittut   19   
Puugutaaq akunnattut    32   
Kagisorfiit nalinginnaasut 171   
26 cm skål    5   
17 cm skål qaasasut  23   
Thebrevinut ilioraavik    1   
Kop i kasse 13 á 6  78   
Glas  i kasse 5 á 6  30   
Puuguttat akunnattut i kasse 3 á 6  18   
Stor skærebret    5   
Æggebæge i kasse 10 á 6   60   
Glas LUMINARC i kasse 16 á 6   96   
Rødvin og hvidvin glas 223   
6,5 cl. glas   97   
Blandet glas   30   
Skeer i kasse   17   
Knive i kasse   72   
Teske i kasse   12   
Stor tallerken i kasse   72   
Puuguttat itisuut   96   
Underkop normal i kasse 133   
Kaagisorfiit i kasse   24   
Underkop allaanerit i kasse   12   
Salat maskine atortuilu     1   
Stor tallerkner  ca.58   
Midten tallerkner ca.17   
Salat skål ca.28   
Blandet skål lige som salatblad ca.14   
Glas  ca.45   
Krus    
Firkant skål stor ca.5   
Firkant skål midten ca.10   
Firkant skal lille ca.12   
 



 

 
Bilag 2. 
 

 



 

 
 
Bilag 3.  
 
Tilbudsliste for:                        Udbud af mad til fælleskantinen i Kommunen i Sisimiut  
 
 

TILBUD 
 
 
 
Undertegnede virksomhed tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold til 
udbudsbrev og udbudsmateriale pris: 
 
Tilbud: Udbud af mad til fælleskantinen  
i Kommunen i Sisimiut     kr                                    .                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle felter i tilbudslisten skal være udfyldte for at tilbuddet betragtes som konditionsmæssigt. 
Eventuelle forbehold skal være anført her og skal vedhæftes tilbudet. 
 
Forbehold: 
___________________________________________________________________________ 
 
Tilbudet skal afgives i 2 trykte eksemplarer og gerne i en digitalt i pdf-format pr. e-mail 
(alternativt USB/CD-Rom). 
 
Dato: _________________________ 
Navn: _________________________ 
Adr.: _________________________ 
Tlf.: _________________________ ________________________________________ 
Firmastempel og underskrift 
 


