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Udbud 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed mad til børn i daginstitutioner i Sisimiut by i offentlig 
licitation. Det drejer sig om:  
 

 Levering af formiddags- og eftermiddagsmåltid til 434 daginstitutionsbørn. 

 Der skal leveres: 

- Sommerperioden fra 1. maj – 31. august: 2 gange om ugen varm 
formiddagsmåltid, 3 gange om ugen kold formiddagsmåltid, 

- Vinterperioden fra 1. september – 30. april: 3 gange om ugen varm 
formiddagsmåltid, 2 gange om ugen kold formiddag måltid. 

 Der skal laves speciel mad for de børn som har allergi og blendet mad for de børn 
som er under 1 år.  

 
Udbudsmaterialet omfatter følgende daginstitutioner og aldersfordeling: 

Institution Adresse Alder Antal 

Vuggestue Nuka Muunup aqq. 2  0 – 3 år 48 

Integreret institution Sisi Aqqusinersuaq 20  1½ – 6 år 52 

Integreret institution Uiaq Eqqaavimmut 15  0 – 6 år 64 

Integreret institution Naalu Fahlip aqq. 5  0 - 6 år 56 

Integreret institution Nuniaffik Adammip aqq. 4a  0 – 6 år 62 

Integreret institution Ungaannguaq Nikkorsuit 21  0 – 6 år 44 

Integreret institution Naja/Aleqa Kaaliikassaap aqq. 37  0 – 6 år 44 

Integreret institution Kanaartaq Nalunnguarfimmut 1  0 – 6 år 64 

I alt 8 daginstitutioner:  434 

 

Institutionerne har åbent på alle hverdage. 

Qeqqata Kommunia ønsker en tilbud på fastpris for levering af frokost og eftermiddagsmåltid 
inkl. kørsel til og fra daginstitutionerne.  
 
Aftalen skrives for en 4. års periode 15. oktober 2020 til 15. oktober 2024. 
 
Udbudsform 
Retningslinjerne for udbud er i henhold til Inatsisartut lov nr. 11 af 2.12.2009 om indhentning 
af tilbud i bygge- og anlægssektoren. For entrepriser gælder endvidere AP95, udgivet af 
Hjemmestyret Bygge- og Anlægsstyrelsen, og bestemmelser heri er også indarbejdet i 
principperne. 
 
Generelt 
Tilbudet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af opgaven, herunder: 
• planlægning af levering af frokost og eftermiddagsmåltid på alle ugens hverdage. 
 
 
Vedlagte bilag 1 skal i forbindelse med tilbudsafgivningen benyttes i uændret form og indgå 
som en del af tilbuddet i udfyldt stand. 
 
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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Betingelser ved levering af formiddags- og eftermiddagsmåltid: 
 
Formiddagsmåltidet bliver indtaget af de 0-3 årige kl.10:30, de 3-6 årige indtager 
formiddag måltidet kl. 11:00. 
Eftermiddags måltiden bliver indtaget kl. 14:00 for alle. 
 
Det kolde formiddagsmåltid kan bestå af: 

 Rugbrød eller andet groft brød, med forskelligt pålæg og grønt. 3 halve rugbrød pr. 
barn. 

Rugbrød, smørelse, det grønne, eller andet som kommer oven på pålæg, skal leveres særskilt. 
Børnene skal selv smører deres rugbrød.  
 

Det varme formiddagsmåltid skal overvejende bestå af:  

 Sæson præget grønlandske råvarer hvori kød og fisk skal indgå en gang om ugen 
Det kan være sælkød, hvalkød, rensdyr kød, (ikke hvalrosse kød, eller andet stærkt mad)  
 
Eftermiddagsmåltid kan bestå af: 

 Frugt/grønsager, forskellig slags boller/knækbrød, smøreost, forskellig slags grød med 
kerner, yoghurt, tørfisk en gang om måneden og tør kød en gang om måneden, 
frugtsuppe osv. 

 
I december måned skal der serveres julefrokost for børnene, den 23. december, 1. juni og ved 
en daginstitutions jubilæum, skal der serveres ekstra god mad. Der skal være mulighed for at 
daginstitutionerne kan bestille madpakke ved udflugter. 
 

 Maden skal være en sund og næringsrig mad, med gode og friske råvarer, ikke 
fabrikslavede retter. 

 Det varme hovedmåltid skal bestå af:  
Grønlandske råvarer skal indgå to gang om ugen. 
Det kan være fisk, sæl kød, hvalkød, rensdyrkød, lammekød (ikke hvalrosse kød, eller 
andet stærkt mad)  
 

 Hvis vejret og is forhold umuliggør levering af mad baseret på lokale grønlandske 
råvarer i henhold til § 3.2 skal der efterfølgende kompenseres for dette med enten 
flere varme hovedmåltider eller flere eftermiddagsmåltider med lokale grønlandske 
råvarer. 
 

 De 10 kostråd skal følges, så det passer til barnets alder. Se Paarisa og 
ernæringsrådet ”Sunde råd Mad til små børn 0-3 år samt gravide og ammende” 
Ernæringsrådet 2012, og ”Sunde råd om kost og bevægelse for børn i alderen 4-10 
år” ernæringsrådet 2005 

 Allergi børn kan være overfølsom over for forskellige madvare. Hvilken madvare kan 
ses på side 36 i afsnittet Allergi og overfølsomhed i hæftet om ”Sunde råd om kost og 
bevægelse for børn i alderen 4-10 år” ernæringsrådet 2005. Hvor mange børn det 
drejer sig om, skifter meget.  

 Maden skal leveres på daginstitutionerne iflg. aftale med institutionerne ang. tidspunkt. 

 Den varme mad skal leveres i speciel boks, beregnet til transport af varm mad. 
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Samarbejde mellem leverandøren og institutionerne: 
• Der skal være en god kommunikation mellem leverandøren og daginstitutionerne. 
• Der skal hver 5. uge laves en madplan som leveres en uge før, til institutionerne og 
daginstitutionskontoret, med henblik på offentliggørelse på Qeqqata Kommunia hjemmeside. 
• I tilfælde af reklamation skal leverandøren i samarbejde med den respektive daginstitution, 
hvor problemet er opstået, få afklaret evt. misforståelser og uenighed.  
 
Område for Uddannelse udpeger en tilsynsfører, som skal foretage stikprøver af maden 
mindst en gang om måneden. 
 
Der skal afholdes møde mellem daginstitutionslederne, daginstitutionschefen og udbyder hvert 
kvartal. 
 
Prisregulering 

Tilbuddet er afgivet med fast pris for levering af mad i hele kontraktperioden. 
Såfremt antallet af institutioner og børn ændrer sig, vil den afgivende pris kunne reguleres 
med antal af børn, på nuværende tidspunkt er der 434 børn der skal have leveret 
formiddags- og eftermiddagsmåltid. 

 
Tilbud 
Tilbud afleveres i lukket kuvert til Direktionssekretariatet i Qeqqata Kommunia, senest  
den 17. august 2020 kl. l5:00, hvor tilbud vil blive åbnet i Kommunens mødesal i overværelse 
af de bydende, der ønsker at være til stede. 
 
Kuvert mærkes med påskriften: ”Levering af mad til 8 daginstitutioner i Sisimiut”, samt navn og 
adresse på den bydende. 
 
Qeqqata Kommunia 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 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, såvel for arbejdets 
udførelse som økonomisk. 
 
Vedståelsesfrist for tilbud 
Tilbudsgiver er bundet af det afgivne i 40 dage. 
 
Spørgsmål og henvendelser i tilbudsperioden 
Der vil blive holdt spørge møde den 29. juli kl.14:00-15:00 på Området for Uddannelse i 
administrationskontoret. 
 
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  
   virksomhed, eller befinder sig i en anden lignende situation. 
• Tro- og loveerklæring fra virksomheden om, at den ikke har forfalden gæld til det 
offentlige.  
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• Årsregnskab for de sidste 3 år med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital.  
   Oversigten skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.  
• 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. 
• En levnedsmiddelvirksomheds godkendelse hos veterinærmyndigheder.  
 
Underleverandører 
Tilbudsgiver er ansvarlig for den totale leverance, herunder ansvarlig for eventuel 
brug af underleverandører. 
 
Underleverandører, der ansættes af hovedleverandøren til fast at bistå til løsningen 
af opgaver, skal altid godkendes af kommunen, og kommunen kan anmode relevant 
information herom af underleverandør. 
 
Ledelsesdialog 
Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres samarbejder, retningslinjer for 
Informationsudveksling mv. der tilgodeser en effektiv og kvalitetsbetonet drift. 
Der skal også indlægges tid til samarbejde på det daglige ledelsesniveau mellem 
Kommune og leverandøren. 
 
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 om: 
• driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, der har betydning for opgavens 
planmæssige udførelse. 
 
Qeqqata Kommunia 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. 
 
Betaling 
Betaling for fastpris aftale sker som aconto betalinger forud, første gang den 15. i måneden 
2016 i det år kontrakten indgås. Betaling deles i 12 aconto er, som sendes hver den 15. 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 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 
en måned. 
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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 
enhver tid gældende lovgivning inden for området. Da opgaverne udføres på vegne af 
Qeqqata Kommunia, er leverandøren forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i 
overensstemmelse lovgivningens krav til offentlig forvaltning. 
 
Dette indebærer bl.a., at der er tavshedspligt, ret til aktindsigt, at opgaverne er 
omfattet af reglerne om klageråd og eventuelt efterfølgende klage til Det Sociale 
Nævn, og at leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse 
hermed. Samtidig henvises til de samme lovbestemmelsers regler om 
tavshedspligt, som sætter begrænsninger for videregivelse af oplysninger. 
 
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 Dagsinstitutionschef Amos Frederiksen tlf. 86 74 02. 
 
Henvendelser skal ske skriftligt og sendes på mail til amfr@qeqqata.gl 
Spørgsmål sendes inden den 25. juli og besvares på spørgemøde den 29. juli kl. 14:00-15:00. 
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.  
 
Tilbudsliste for:                        Levering af mad til 8 dagsinstitutioner i Sisimiut 
 
 
 

TILBUD 
 
 
 
Undertegnede virksomhed tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold til 
udbudsbrev og udbudsmateriale pris: 
 
Tilbud: Levering af mad til 8 dagsinstitutioner 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. 
 
Dato: _________________________ 
Navn: _________________________ 
Adr.: _________________________ 
Tlf.: _________________________ ________________________________________ 
Firmastempel og underskrift 
 
  
 


