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Offentlig licitation af rengøringsydelser i Seminariets bygninger for PI/SPS i 

Ilulissat. 
 

Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) udbyder herved 

rengøringsydelserne i offentlig licitation på følgende bygninger B-671, B-670 (kontorer samt 

musikrum) B-669 (klasselokale samt kontorer) B-1944.  

Opgaven omfatter daglig og periodisk rengøring af PI/SPSs bygninger i Ilulissat med undtagelse af 

kollegiebygningerne.  

Ny aftale skal træde i kraft den 1. januar 2020. 

 

Udbudsmaterialet 
Det samlede udbudsmateriale omfatter, udover nærværende dokument, følgende dokumenter og 

bilag: 

 

 Kontraktgrundlag for rengøringsydelse 2020 – 2022, som indeholder vilkår og krav til 

opgavernes udførelse.  

 Bilag 1, Plantegninger over områderne, med angivelser af etager og m2. 

 

Det er tilbudsgivers eget ansvar at sikre sig, at al udbudsmateriale er til stede.  

 

Tilbudsafgivelsen 
Opgaven udbydes i offentlig licitation, hvorfor udbyder forbeholder sig ret til frit at vælge mellem 

de indkommende tilbud. 

 

Ved tilbudsbedømmelse, og senere kontraktindgåelse, lægges følgende parametre til grund: 

 

 Tilbudspris 

 Tilbudsgivers kontrol- og kvalitetssikringssystem. 

 Tilbudsgivers referencer. 

 Tilbudsgivers evne til at stille sikkerhed på betryggende vis. 

 Tilbudsgivers evne til at leve op til miljøhensyn, samt at kunne dokumentere dette. 

 

Ovennævnte parametre vægtes forskelligt i en samlet vurdering af det enkelte tilbud. 

 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 20 arbejdsdage, fra nedennævnte indleveringsfrist. 

 

Ved personlig aflevering af tilbud, skal kuverten afleveres til kontorpersonalet og være markeret 

med teksten ”Rengøringsudbud”. 

Benyttes der e-mail til fremsendelse af tilbud, skal mailen sendes til allaffik@pi.sps.gl og det skal 

fremgå af emnelinjen, at der er tale om et tilbud ifm. rengøringsudbuddet. 
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Tilbuddet skal være PI/SPS i hænde, senest mandag d. 18. november 2019 kl. 14.00 

 

Det forventes at vurdering af tilbud og udvælgelse finder sted, således at alle har modtaget 

svar på indsendt materiale d. 22. november 2019 
 

Økonomi, kapacitet og referencer 
Ved tilbudsafgivelse vedlægges gerne dokumentation for tilbudsgivers erfaring med andre opgaver, 

der i omfang og udførelse kan sammenlignes med det tilbudte. Tillige modtages gerne referencer, 

fra tilbudsgivers kunder o.lign.  

 

Tilbudsgiver skal oplyse, hvorvidt der i forbindelse med opgaveudførelse påtænkes anvendt 

underentreprenør, og i givet fald, fremlægge relevante data herfor.  

 

Tilbudsgiver skal dokumentere, at de ikke har restancer eller forfalden gæld til det offentlige. 

 

Mulighed for besigtigelse 
Det er muligt at besigtige seminariet efter aftale med kollegieinspektøren eller en pedel ved PI/SPS. 

 

 

På PI/SPS’ vegne 

 

Kollegieinspektør 

Niels Davidsen 

 

 


