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1. Orientering om entreprisen 
 
Udbyder og ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyt-
tes betegnel entreprenøren
henholdsvis den virksomhed, der tildeles opgaven. 
 
Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs 
kommuner som interessenter. Der er ca. 37.000 husstande og 14.500 sommerhuse i 
Reno Djurs I/S´ opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores 
hjemmeside www.renodjurs.dk. 
 
Reno Djurs I/S driver bl.a. et deponeringsanlæg og en tilhørende sorteringshal i Gla-
tved på adressen på Nymandsvej 11, 8444, Balle. 
 
I sorteringshallen modtages der blandet affald i form af deponeringsegnet, forbræn-
dingsegnet og forskellige typer af genanvendeligt affald. 
 
Udbuddet omfatter 2 hovedopgaver med hver sin gravemaskine: 
 

1. Sortering af affald med gravemaskine i sorteringshallen samt læsning med 
gravemaskinen af det sorterede affald i containere i sorteringshallen. 

2. Diverse ad-hoc entreprenøropgaver med gravemaskine på anlægget. 
 
Der er tale om én entreprise, og opgaverne tildeles én entreprenør. Der skal bydes på 
begge opgaver. 
 
Alle forespørgsler vedrørende entreprisen rettes til Reno Djurs I/S. 
 
Anlægget i Glatved kan besigtiges ved forudgående aftale med driftsleder John Mik-
kelsen, der træffes på telefon: 87 59 77 77 eller 23 37 43 53. 
 
Tidsplan: 
Udbuddet forventes gennemført efter følgende vejledende tidsplan:  
 

 Juni 2017: Annoncering af udbuddet i EU-Tidende.  
 13. juli 2017: Frist for afgivelse af tilbud.  

 Juli/august 2017: Indhentning af dokumentation fra vindende tilbudsgiver jf. 
Tilbudslistens afsnit 1.2.3 og herefter meddelelse om tildelingsbeslutning og 
start på stand still-perioden på 10 dage. Herefter kontraktindgåelse. 

 Senest 1. oktober 2017: Entreprisestart. 
 
 
 
 
 
 

http://www.renodjurs.dk/
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2. Særlige betingelser 
 
 
2.1 Aftalegrundlag 
 
2.1.1 Almindelige bestemmelser 
Entreprisen udbydes i henhold til Udbudslovens afsnit II (offentlige indkøb over tær-
skelværdien) som et offentligt udbud. 
 
Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Al dialog skal foregå på dansk. Eventuelle tekniske bilag, brochurer 
og lignende materiale må dog gerne være på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Ordre-
giver er i sin vurdering af tilbud berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog 
end dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. 
 
Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 
 
2.1.2 Entrepriseperiode 
Entreprisen påbegyndes senest 1. oktober 2017. 
 
Entreprisen ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2019 med mindre 
Reno Djurs I/S ønsker kontraktperioden forlænget 
 
Reno Djurs I/S har option på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår. For-
længelse kan ske ad en eller flere omgange med et vilkårligt antal måneder, dog såle-
des at den maksimale forlængelse samlet er 3 år, dvs. maksimalt til 31. december 
2022. Meddelelse om forlængelse gives til entreprenøren senest 6 måneder for udløb 
af ordinær eller forlænget kontraktperiode. 
 
2.1.3 Udbudsmaterialet 
Entreprisen udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge: 
 

1. Gældende love og bekendtgørelser. 
2. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på www.renodjurs.dk  
3. www.renodjurs.dk 
4. Udbudsbrevet. 
5. Tilbudslisten inkl. eESPD-dokument. 
6.  
7. Udkast til kontrakt 

 
Det under punkterne 2 til 7 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på 
www.renodjurs.dk. 
 
Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 
2-7 er dem i hænde. 
 
De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i ud-
budsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller 
bilag påhviler således alene den bydende. 
 
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden 
tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. De bydende 
opfordres til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbuddet senest 10 ar-

http://www.renodjurs.dk/
http://www.renodjurs.dk/
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bejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på reno-
djurs@renodjurs.dk. 
 
Spørgsmålene og de tilhørende svar vil blive anonymiseret og præsenteret i do-
kument(er), der vil blive offentliggjort på www.renodjurs.dk senest 6 dage før tilbuds-
fristen. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udar-
bejdet rettelsesblade og disse rettelsesblade vil ligeledes blive offentliggjort på 
www.renodjurs.dk.  
 
Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der 
er kommet supplerende materiale. 
 
2.1.4 Tilbud 
Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste.  
 
Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og tilbudsgiver bedes medsende en elek-
tronisk kopi af tilbuddet på et USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og 
den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette 
afskærer dog ikke Ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter m.v., der 
måtte mangle i den originale papirudgave, men forefindes i den elektroniske kopi af 
tilbuddet.  
 
Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med 
forholdene på anlægget i Glatved, herunder forholdene i sorteringshallen, hvor arbej-
det med opgave nr. 1 primært skal udføres. 
 
Ekstra krav på grund af manglende kendskab til disse forhold vil ikke blive honoreret. 
 
Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser. Alle tilbudslistens 
poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder alle nød-
vendige biydelser i henhold til opgavebeskrivelsen i afsnit 3.  
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmate-
riale. 
 
Entreprisen 
Der indgås kun kontrakt med én entreprenør om opgaven. Dette er valgt på baggrund 
af, at der skal kunne ske koordination mellem de to hovedopgaver samt en samlet 
afvejning af muligheden for økonomiske stordriftsfordele, økonomi ved administrati-
on, og at opgaven har et passende volumen for at sikre fornøden interesse og konkur-
rence. 
 
Egen-erklæring 
Det er et lovkrav, at tilbudsgivers oplysninger i relation til udelukkelses- og eg-
nethedskriterier skal angives i det såkaldte eESPD-dokument, der er en egen-
erklæring. eESPD-dokumentet for dette udbud er en del af udbudsmaterialet og fin-
des sammen med dette som bilag. 
 
Fremgangsmåde for udfyldelse af eESPD: 
 

1. Gem det i udbudsmaterielet vedhæftede XML-
Djurs  

http://www.renodjurs.dk/
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2. Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/welcome 
 
3. Vælg sprog 

 
4.  

 
5.  

 
6. 

 
 
7. Vælg land 

 
8.  

 
9. N

kumentet og vælge udskrift) 
 
10. Det udfyldte og udskrevne ESPD underskrives og vedlægges tilbuddet. 

 
Der skal ikke medsendes anden dokumentation med tilbuddet, men den tilbudsgiver 
der umiddelbart anses for at have vundet udbuddet, vil efterfølgende blive bedt om 
at indsende dokumentation. 
 
Når Reno Djurs I/S har foretaget evaluering og modtaget dokumentation fra den 
vindende tilbudsgiver, vil der blive sendt samtidig underretning til tilbudsgiverne om, 
hvem vi har til hensigt at indgå kontrakt med. 
 
Der vil herefter være en stand-still periode frem til en dato, der angives i den samtidi-
ge underretning, hvorefter kontrakten kan underskrives. 
 
Underleverandører 
Tilbudsgiver kan alene påkalde sig ret til at anvende underleverandører, såfremt disse 
konkret er angivet i tilbuddet, og såfremt der også udfyldes en eESPD for underleve-
randøren. Ønsker vindende tilbudsgiver efter tildelingen at anvende underleverandø-
rer, der ikke var angivet i tilbuddet, kan dette kun ske, såfremt: 
 

 Dette på forhånd godkendes af Reno Djurs I/S 
 Der fremlægges dokumentation for, at underleverandøren opfylder vilkår i 

kontrakten. 
 
Forbehold 
Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer og overordnede be-
tingelser i udbudsmaterialet. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som 
værende ikke konditionsmæssigt og Reno Djurs I/S er forpligtet til at forkaste tilbud-
det. 
 
Hvis forbeholdet ikke vedrører grundlæggende elementer eller overordnede betingel-
ser, vil Reno Djurs I/S foretage en prissætning af forbeholdet. Såfremt det ikke er 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
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muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive forkastet som værende 
ikke konditionsmæssigt. 
 
Reno Djurs I/S vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og 
hvorvidt et sådant forbehold er grundlæggende eller ikke kan prissættes. Det er såle-
des tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at 
søge eventuelle uklarheder afklaret ved at bede om opklarende oplysninger eller stille 
spørgsmål forud for afgivelse af tilbud. 
 
Eventuelle forbehold skal angives på erklæring i tilbudslisten. 
 
Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative tilbud. 
 
Vedståelsesfrist 
Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. december 2017. 
 
Aktindsigt i tilbud 
Reno Djurs er underlagt Offentlighedslovens regler om aktindsigt. Reno Djurs er der-
for forpligtet til at imødekomme eventuelle anmodninger om aktindsigt i indkomne 
tilbud medmindre vi vurderer, at tilbuddene eller dele af tilbuddene er omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i Offentlighedsloven. 
 
Som grundlag for vores vurdering af eventuelle anmodninger om aktindsigt bedes 
tilbudsgiver sammen med tilbuddet tilkendegive, hvorvidt tilbudsgiver finder tilbud-
det eller dele heraf omfattet af undtagelsesbestemmelser i Offentlighedsloven. Så-
fremt tilbudsgiver vurderer, at tilbuddet eller dele heraf er omfattet af undtagelses-
bestemmelserne, bedes tilbudsgiver samtidig klart definere hvilke dele af tilbuddet, 
der vurderes som undtaget samt en begrundelse herfor. 
  
Ved eventuelle anmodninger om aktindsigt vil Reno Djurs foretage en endelig vurde-
ring af anmodningen om aktindsigt i forhold til omfattede tilbud. For en god ordens 
skyld skal vi oplyse, at tilbudsgivers tilkendegivelser ikke er bindende for Reno Djurs, 
men alene vil indgå som input i vurderingen. 
 
2.1.5 Evaluering og tildeling 
 
Udelukkelse og egnethed 
Reno Djurs I/S vil i første omgang gennemgå egenerklæringen (eESPD-dokumentet) i 
forhold til at kontrollere og vurdere tilbudsgivers forhold og formåen i relation til de 
angivne udelukkelses-og egnethedskriterier. Udelukkelses-og egnethedskriterierne 
fremgår af tilbudslisten. 
 
Såfremt tilbudsgiver herudfra vurderes egnet til at afgive tilbud, gennemgås til-
budsmaterialet, og det vurderes, om tilbuddet er konditionsmæssigt. 
 
Konditionsmæssige tilbud vil herefter blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet. 
 
Tildelingskriterie 
Tildelingskriteriet er laveste pris jf. tilbudslistens pristilbud. 
 
Opgaven tildeles den entreprenør, der bedst opfylder tildelingskriteriet. I tilfælde af, 
at der måtte være to eller flere tilbud, som giver samme laveste pris, findes vinderen 
ved en lodtrækning, som foretages af en uafhængig tredjepart. 
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2.1.6 Kontraktindgåelse 
Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S vinden-
de tilbudsgiver accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt senest 7 
dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til entreprenøren. 
 
2.1.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 
Uden skriftligt samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven hverken helt eller delvist 
overdrages til andre. Entreprenøren må ikke anvende andre underentreprenører end 
de i tilbuddet angivne uden forudgående og skriftlig accept fra Reno Djurs.  
 
Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller 
andet anerkendt pengeinstitut. 
 
Der accepteres kun én transport. 
 
2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
2.2.1 Sikkerhedsstillelse 
Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 300.000 DKK. 
 
Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, 
ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsga-
ranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden be-
tryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S 
uden entreprenørens forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom 
kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: 
 

uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ 
stilling er den samme so  
 
Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entrepre-
nøren, herunder misligholdelse af kontraktens vilkår. 
 
Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles 
skriftligt og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage. 
 
Sikkerheden skal stilles senest samtidig med underskrivelse af kontrakt. 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerheds-
stillelse. 
 
Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kon-
traktperiodens udløb. 
 
2.2.2 Forsikring 
Entreprenøren skal holde materiel/maskiner behørigt forsikret. Entreprenøren skal 
desuden tegne ansvars- og ulykkesforsikring for mandskab. Udgifter til forsikring 
afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsik-
ringen er i kraft. 
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Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måt-
te forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. 
Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en 
ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar som sikrede 
pådrager sig ved beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. For-
sikringssummen skal andrage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max 20.000 kr. 
af enhver skade. 
 
Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan 
opstå under arbejdets udførelse. 
 
Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno 
Djurs I/S orienteres omgående. 
 
2.3 Opgavens udførelse 
 
2.3.1 Arbejdsplan 
Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse 
planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 
 
Inden arbejdet igangsættes skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan 
med oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab og materiel. Endvidere skal 
arbejdsplanen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at de kontraktlige krav over-
holdes, herunder forhold vedrørende mandskab, maskiner, miljø og arbejdsmiljø. 
 
2.3.2 Entreprenørens ydelse 
Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med aftalen, herunder de nærmere krav 
fastsat i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S´ afgørelse, hvis aftalen og dennes grund-
lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, 
herunder indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. 
 
Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger 
og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme 
disse. 
 
Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Som eksempler på regler af 
betydning for entreprisen kan (ikke udtømmende) nævnes: Miljøbeskyttelsesloven og 
Miljøministeriets bekendtgørelser om Affald, Arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
arbejdets udførelse og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdsste-
ders indretning. 
 
Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, 
der hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at Reno Djurs I/S 
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der 
ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S, skal entreprenøren bedst 
muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab. 
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2.3.3 Ændringer 
Ændringer i mængder og omfang kan ske, uden at der reguleres i de tilbudte priser. 
 
Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at der sker trafikomlægninger, ha-
stighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gravearbejder m.v. samt at der sker 
ændringer i sortering af affaldstyper i sorteringshallen. 
 
2.3.4 Arbejdsledelse 
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsen-
tant overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 
 
I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno 
Djurs I/S, hvem der på hans vegne leder arbejdet.  
 
Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren 
overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, 
der ikke er omfattet af overenskomsten. 
 
Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og ar-
bejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for 
arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. 
 
Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til 
at forholde sig på samme måde. 
 
Entreprenøren skal sørge for at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige ud-
dannelse samt have indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kvali-
tetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3. 
 
 
2.4 Betaling 
 
Der afregnes med Reno Djurs efter den tilbudte enhedspris i henhold til tilbudslisten. 
 
Skriftlig anmodning om betaling (faktura) opstilles og udformes efter anvisning af 
Reno Djurs I/S. 
 
Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af fakturaen hos Reno Djurs. 
 
Prisen er fast i 2017 og 2018.  
 
Priserne reguleres herefter på basis af entreprisereguleringsindeks for lastvognskør-
sel (under jordarbejder), der offentliggøres af Danmarks Statistik. 
 
Reguleringen gives altid i procent af de tilbudte enhedspriser således: 
 
Regulering for 2017:  Ingen regulering. 
Regulering for 2018:  Ingen regulering. 
Regulering for 2019:  Sker på basis af udviklingen i indeks for 3. kvt. 2017 til 4. 

kvt. 2018, der offentliggøres primo februar 2019. 
Regulering for 2020:  Sker på basis af udviklingen i indeks for 3. kvt. 2017 til 4. 

kvt. 2019, der offentliggøres primo februar 2020. 
 
 (osv.) 
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Regulering vil ske med virkning fra 1. januar, selvom reguleringsindeks først offent-
liggøres i februar. Dette gøres ved at entreprenøren fremsender faktura med efterre-
gulering, når størrelsen for efterreguleringen kendes. 
 
Senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør fremsender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstra-
arbejder. Efter at Reno Djurs I/S har modtaget denne slutopgørelse, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget 
specificeret forbehold om i slutopgørelsen.  
 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Reno Djurs I/S inden 20 arbejdsdage 
efter kontraktperiodens ophør, kan Reno Djurs I/S skriftligt kræve opgørelsen frem-
sendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Reno Djurs I/S 
inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbej-
der, der udføres som regningsarbejder. 
 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rente-
sats. Såfremt Reno Djurs I/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsva-
rende regler. Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. 
 

2.5 Tidsfrister 
 
Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes. 
 
Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, 
skal denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet.  
 
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er 
en følge af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejker, lock-out eller hærværk. Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget 
personale, uanset at disse er overenskomststridige, medfører dog ikke ret til tids-
fristforlængelser. 
 

Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves.  
 
Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S sna-
rest muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtråd-
te forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.  
 

2.5.1 Bod 
Reno Djurs I/S lægger stor vægt på, at kravene i kontrakten overholdes, herunder at 
der ikke sker overtrædelser af love, regler og vilkår i miljøgodkendelser. Reno Djurs I/S 
lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med entreprenøren, og vi forven-
ter at entreprenøren arbejder efter følgende værdier: 
 

 Troværdighed  
 En høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet 
 Ansvarlighed 

 Venlighed og service 

 Fleksibilitet 
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Ved konstaterede væsentlige afvigelser fra kontraktens bestemmelser har Reno 
Djurs I/S ret til at opkræve en punktbod på 3.000 kr. pr. hændelse. 
 
Eksempler på hændelser (ikke-udtømmende), der kan udløse punktbod er: 
 

 Manglende overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsanvisninger. 
 Udeblivelse. For hver dag, der udeblives, kan der udløses punktbod. Ved gen-

tagen forsinket fremmøde kan der ligeledes udløses punktbod. 

 Manglende kontraktmæssig bemanding på opgave 1 og opgave 2. 
 Manglende overholdelse af varslingsfrister for opgave 2. 

 Manglende opfyldelse af krav til materiel (punktboden kan gives pr. dag kra-
vene ikke er overholdt). 

 Manglende overholdelse af lovkrav og myndighedsgodkendelser. 
 
Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entrepre-
nøren. Eventuel punktbod tilbageholdes i betalingen til entreprenøren. 
 
Der kan maksimalt blive tale om 5 tilfælde med punktbod hvert år. Flere end 5 hæn-
delser pr. halvår, der kan udløse punktbod er udtryk for en uacceptabel lav kvalitet 
svarende til misligholdelse af kontrakten, der vil kræve tiltag til væsentlig forbedring 
af kvaliteten eller vil kunne medføre ophævelse af kontrakten. 
 
Alle påpegede afvigelser, uanset om disse har udløst punktbod eller ej, skal korrigeres 
med det samme. Såfremt der ikke sker korrigering af sådanne påpegede afvigelser 
betragtes dette som endnu en afvigelse. 
 
Bod tilbageholdes i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) eller sikkerheds-
stillelsen. 
 
2.6 Ophævelse og opsigelse 
 
2.6.1 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 
Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
 
a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser, herunder ved mere 

end 5 hændelser pr. halvår, der kan udløse bod. 
 

b) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation 
kan Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til 
boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder 
herfor. 
  
Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal 
boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, 
hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. 
 
Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller 
entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entre-
prenøren må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er 
hæveretten dog betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno 
Djurs I/S´ opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens op-
fyldelse.  
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Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entre-
priseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Be-
stemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra frem-
komsten af et påkrav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for sel-
skabets opløsning ikke er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig 
sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 
2.6.2 Opsigelse som følge af lovgivning og myndighedskrav eller pålagt kontraktop-
hør 
 
Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten, såfremt lovgivning eller myndighedskrav gør 
det nødvendigt, at Reno Djurs ophører med de omfattede opgaver jf. kontrakten. 
Reno Djurs I/S kan endvidere opsige kontrakten, såfremt Klagenævnet for Udbud 
eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno Djurs I/S at 
bringe kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af denne be-
stemmelse er entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale 
med Reno Djurs I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen ud-
løber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kompensation 
over for Reno Djurs I/S. 
 
2.7 Voldgift 
 

Uoverensstemmelser mellem entreprenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges 
ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Vold-
giftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af vold-
giftssagen. 
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3. Opgave 1  Sortering af affald 
 
Opgaven omfatter primært sortering af affald med gravemaskine i sorteringshallen 
samt læsning med gravemaskinen af det sorterede affald i containere i sorteringshal-
len. Der kan ligeledes forekomme opgaver med læsning/flytning af affald uden for 
sorteringshallen. 
 
Arbejdet både i og udenfor sorteringshallen kan være støvende, hvilket der skal tages 
hensyn til ved indretning af gravemaskinen og tilrettelæggelsen af arbejdet, så dette 
til enhver tid foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. i øvrigt afsnittet 
nedenfor om arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold. 
 

3.1 Arbejds- og driftstid 

Der er tale om en fast opgave, hvor gravemaskinen skal være bemandet og i drift 37 
timer om ugen (normale uger, hvor anlægget er åben 5 hverdage). 
 
At gravemaskinen er i bemandet og drift skal forstås sådan, at gravemaskinen er 
tændt, bemandet og i gang med arbejdet. Der afregnes ikke for timer, hvor gravema-
skinen ikke er i drift. 
 
De 37 timers bemanding og drift skal ligge på hverdage i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 16, 
svarende til anlæggets åbningstid.  
 
Gravemaskinen skal normalt påbegynde arbejdet kl. 7 på hver åbningsdag og slutte 
arbejdet tidligst kl. 14. Arbejds- og driftstiden skal i øvrigt fordeles jævnt hen over 
ugen og tilrettelægges efter det aktuelle behov i samarbejde med Reno Djurs. 
 
Gravemaskine og fører kan i løbet af en arbejdsdag holde pause i op til 1 time (hvor 
gravemaskinen ikke er i drift). Der afregnes således ikke for den tid, hvor gravemaski-
ne og fører holder pause. 
 
Der afregnes alene efter den faktiske tid, hvor gravemaskinen er bemandet og i drift. 
Maskinen skal altid være slukket i pauser, hvor den ikke anvendes. 
 
Der kan evt. periodisk blive behov for bemanding og drift af gravemaskinen i mere 
end 37 timer om ugen. Dette afregnes til særskilt pris jf. tilbudslisten. 
 
Hvis der i perioder eller permanent bliver et reduceret behov for ydelsen, f.eks. pga. af 
faldende mængder, kan opgaven af Reno Djurs reduceres med op til 25 % (opgjort 
over en periode på 3 måneder) uden at enhedspriserne ændres. Eventuel permanent 
reduktion vil ske med 3 måneders varsel. Reduktion i enkelte dage eller uger udløser 
ikke merbetaling. 
 

3.2 Sortering og læsning 

Opgaven består i at sortere blandet affald og deponeringsegnet affald i forskellige 
typer samt læsse- og flytteopgaver vedrørende f.eks. træ og brændbart affald efter 
nærmere anvisning fra Reno Djurs. 
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Til orientering er der de seneste to år modtaget følgende mængder i sorteringshal og 
- område, hvor arbejdet med affald til sortering er det primære: 
 

År 
Type 

2015 
(ton) 

2016 
(ton) 

Affald til sortering 
 

3.660 3.450 

Rent træ 
 

3.930 4.280 

Brændbart 
 

840 980 

 
Affald til sortering modtages i blandet form i sorteringshallen, og skal typisk - men 
ikke begrænset til  sorteres op i følgende kategorier: 
 

 Brændbart 
 Deponeringsegnet 
 Rent/indendørs træ 
 Jern og metal 

 Gips 
 Imprægneret/udendørs træ 
 PVC 

 Hård plast 
 Dæk 

 Papir og pap 
 Elektronikaffald (WEEE) 

 
Mængdefordelingen efter sortering var således i 2016: 
 

 
 
 
Det er Reno Djurs, der anviser, hvorledes affaldet skal sorteres, herunder i hvilke ka-
tegorier. Sorteringskravene til den enkelte kategori skal nøje overholdes. 
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Med 10-12 sorteringer skal der i gennemsnit kunne sorteres minimum 3 ton blandet 
affald i timen med overholdelse af sorteringskravene. 
 

3.3 Krav til mandskab 

Entreprenøren skal sørge for, at der er ansat det nødvendige personale, der er uddan-
net til at løse opgaven. Entreprenøren er arbejdsgiver for maskinføreren. 
 
Personalet skal have den fornødne uddannelse og certifikater (kørekort) til at udføre 
opgaven. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at personalet er uddannet og oplæres og instrueres i 
opgavens udførelse, herunder: 
 

 Sorteringsanvisninger og forpligtelser i henhold til kontrakten med Reno 
Djurs. 

 Sikkerhedsregler på anlægget. 
 Forsvarlig og hensigtsmæssig brug af gravemaskinen og tilknyttet udstyr. 

 
Der skal være samme faste maskinfører på gravemaskinen, der har erfaring og rutine 
med arbejdet, og som kender anvisninger om arbejdets udførelse og sikkerhedsreg-
lerne. 
 
Maskinføreren skal have mindst 3 måneders erfaring med tilsvarende arbejde, når 
arbejdet påbegyndes.  
 
Ved evt. udskiftning af maskinfører, er det entreprenørens ansvar og opgave at sørge 
for oplæring og anvisninger om, hvorledes arbejdet skal udføres, så Reno Djurs opga-
vekrav følges, og så sikkerhedsregler kendes og følges. 
 
Ved ferier og sygdom for den faste maskinfører, skal den midlertidige maskinfører 
således være helt opdateret og kunne udføre arbejdet i samme kvalitet som den fa-
ste maskinfører. Det kan f.eks. være en fordel, at dette koordineres med maskinføre-
ren, der anvendes til opgave 2. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for, at de ansatte får udleveret og bruger personlige vær-
nemidler i det omfang, det er nødvendigt for at udføre opgaven forsvarligt. Mand-
skabet skal være iført en ensartet og let genkendelig beklædning med firmanavn 
under arbejdet. Maskinføreren skal anvende reflekterende arbejdstøj godkendt til 
arbejde på vejarealer. Beklædningen skal være i en ordentlig stand og skal vaskes 
efter behov. 
 
Maskinføreren skal af hensyn til kontakten med kunder og Reno Djurs´ personale 
kunne tale og læse dansk.  
 
Maskinføreren skal udvise god og høflig adfærd overfor både Reno Djurs´ personale 
og kunder. Entreprenøren og dennes ansatte er omfattet af tavshedspligt. 
 
Såfremt der fremsættes berettiget klage over en eller flere af entreprenørens ma-
skinførere, eller at maskinføreren ikke overholder anvisninger og sikkerhedsregler, 
kan Reno Djurs forlange, at vedkommende fjernes fra arbejdet.  
 
Ovenstående gælder også for afløsere, der er ansat midlertidigt. 



Arbejde med gravemaskiner, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 16 

 

3.4 Krav til gravemaskine og driftsmidler 

Entreprenøren skal anvende gravemaskine med gummihjul og sorteringsgrab til op-
gaven. Entreprenørens forestår i alle henseender driften og vedligeholdelsen af ma-
skinen, herunder levering af alle driftsmidler og brændstof. Dog afregnes der ikke for 
vand og strøm, der benyttes i forbindelse med vedligehold og renholdning af maski-
nen. 
 
Diesel til maskinen skal opbevares i godkendt tank efter olietankbekendtgørelsen. 
Tanken skal opstilles i en tæt opsamlingsenhed, der kan rumme indholdet af olietan-
ken i tilfælde af lækage, og skal være sikret mod påkørsel (entreprenørtank). Olietank 
og tilhørende opsamlingsenhed leveres af entreprenøren. Olietanken kan opstilles i 
sorteringshallen på en anvist placering. 
 
Entreprenøren skal anvende materiel/maskiner, der til enhver tid opfylder gældende 
miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter og myndig-
hedskrav.  
 
Maskiner og materiel skal vedvarende holdes i rent og ordentlig stand sammenligne-
ligt med Reno Djurs´ egne maskiner.  
 
Gravemaskinen skal desuden opfylde og have følgende: 
 

1. Samlet vægt ca. 20 ton. 
2. Minimum 10 meter rækkevidde. 
3. Dæk med gummihjul. 
4. Skal være forsynet med roterende sortergrab egnet til sortering af affaldet 

samt tiltebom på maskinen. 
5. Dozerblad monteret ved de styrbare hjul. 
6. Planereskovl. 
7. Graveskovl. 
8. Elspejle m. varme. 
9. Bakkamera 
10. Kulfilter, partikelfilter og aircondition, således at maskinføreren sidder i et 

sikkert og forsvarligt miljø. 
11. Hydraulisk- eller luftdæmpet førersæde med varme. 
12. Stilbart rat. 
13. Vibrationsdæmpet førerkabine. 
14. Ildslukker 
15. Fastmonteret walkie talkie 

 
Maskinen skal desuden forsynes med særlig PC, der leveres af Reno Djurs, og som 
anvendes af maskinfører til indberetning af mængder, kontroller m.v. efter Reno 
Djurs´ anvisninger. Denne PC leveres af Reno Djurs, men skal monteres i gravemaski-
nen af entreprenøren. 
 
Maskinen skal vedligeholdes, så den til enhver tid opfylder krav til sikkerhed og sund-
hed. Endvidere skal materiellet anvendes på en måde og holdes i en stand, der i 
størst muligt omfang begrænser ulemper for det omgivende miljø, herunder støj- og 
røgpåvirkninger. 
 
Når maskinen skal serviceres/repareres, kan dette efter nærmere aftale med Reno 
Djurs foregå i værksted/kompaktorgarage, der ligger i forbindelse med sorteringshal-
len eller i sorteringshallen. Dette skal foregå i anlæggets åbningstid. 
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Vask af maskinen kan foregå udenfor sorteringshallen på areal anvist af Reno Djurs. 
 
Maskinen kan udenfor arbejdstid parkeres i sorteringshallen. 
 

3.5 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 

Entreprenøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøforholdene for mandskabet til enhver 
tid er tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet.  
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige vær-
nemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger 
samt krav til bilerne.  
 
Reno Djurs´ velfærdsforanstaltninger (omklædningsrum, badefaciliteter og frokost-
rum) ved hallen kan benyttes frit. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid overholde sikkerhedsinstrukserne på anlægget, her-
under den til enhver tid gældende Instruks for eksterne håndværkere og entreprenø-
rer. Den gældende Instruks af marts 2017 er til orientering bilag til udbudsmaterialet. 
 
Der gøres opmærksom på, at arbejde på anlægget i Glatved  både i sorteringshallen 
og udendørs kan være i miljøer med støv, partikler og mikroorganismer. Det er såle-
des et krav, at entreprenøren i samråd med Reno Djurs skal sørge for, at mandskab 
ikke udsættes for disse påvirkninger i uacceptabelt omfang.  
 
Færdselsloven skal til enhver tid overholdes både på anlægget i Glatved og udenfor 
ved transport af maskiner. Dette gælder således også maksimalt tilladte akseltryk, 
hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 
 
Gentagne overtrædelser af gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt 
færdselsloven vil indebære ophævelse af kontrakten. 
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4. Opgave 2 - Entreprenøropgaver med gravemaskine 
 
Opgaven omfatter diverse ad hoc forekommende entreprenøropgaver med gravema-
skine på anlægget i Glatved. Det er eksempelvis  men ikke begrænset til: 
 

 Etablering af skråninger 
 Etablering af interrimsveje 

 Anlæg af gasledninger og indvindingsanlæg 
 Indbygning af affald på deponiet 

 Udgravning af affald fra deponiet 
 Etablering af læsseramper 

 
Arbejdet kan være støvende, hvilket der skal tages hensyn til ved indretning af gra-
vemaskinen og tilrettelæggelsen af arbejdet, så dette til enhver tid foregår sikker-
heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. i øvrigt afsnittet nedenfor om arbejdsmiljø- 
og sikkerhedsforhold. 
 

4.1 Arbejds- og driftstid samt varsling 

Der er tale om ad hoc opgaver, der udføres efter konkret bestilling fra Reno Djurs. 
 
Opgaverne skal efter bestilling fra Reno Djurs kunne påbegyndes på anlægget i Gla-
tved senest 24 timer efter at bestilling er afgivet. Bestilling skal af Reno Djurs kunne 
afgives både telefonisk eller pr. mail. 
 
Der afregnes for anstilling af gravemaskine til hver bestilt opgave jf. afsnittet neden-
for om anstilling. 
 
Herudover afregnes der alene efter den faktiske tid, hvor gravemaskinen er bemandet 
og i drift. 
 
At gravemaskinen er i bemandet og drift skal forstås sådan, at gravemaskinen er 
tændt, bemandet og i gang med arbejdet. Der afregnes ikke for timer, hvor gravema-
skinen ikke er i drift. 
 
Gravemaskine og fører kan i løbet af en arbejdsdag holde pauser (hvor gravemaskinen 
ikke er i drift). Der afregnes ikke for den tid, hvor gravemaskine og fører holder pause. 
 
Maskinen skal altid være slukket i pauser, hvor den ikke anvendes. 
 
Opgaverne skal normalt udføres indenfor anlæggets åbningstid, der er hverdage kl. 7 
til kl. 16. Der kan evt. periodisk blive behov for bemanding og drift af gravemaskinen 
udenfor anlæggets åbningstid. Dette afregnes til samme enhedspris. 
 

4.2 Anstilling 

Entreprenøren skal jf. ovenfor kunne stille med gravemaskine og maskinfører med et 
varsel på 24 timer. Hver opgave vil mindst have en varighed på 8 maskintimer. 
 
En anstilling skal samlet dække både leveringen af maskinen og afhentning af denne 
i Glatved efter at opgaven/opgaverne er afsluttet. 
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Anstilling sker højst én gang for hver opgave, hvilket indebærer at der ikke for samme 
opgave kan ske anstilling mere end én gang. Såfremt der bestilles mere end én opga-
ve i forlængelse af hinanden, hvor gravemaskinen kan blive på anlægget og fortsætte 
arbejdet med en ny opgave, dækker anstillingen til den første opgave også de følgen-
de. 
 
Der afgives i tilbudslisten pris for anstilling. 
 

4.3 Krav til mandskab 

Entreprenøren skal sørge for, at der er ansat det nødvendige personale, der er uddan-
net til at løse opgaverne. Entreprenøren er arbejdsgiver for maskinføreren. 
 
Personalet skal have den fornødne uddannelse og certifikater (kørekort) til at udføre 
opgaven. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at personalet er uddannet og oplæres og instrueres i 
opgavens udførelse, herunder: 
 

 Sikkerhedsregler på anlægget. 
 Forsvarlig og hensigtsmæssig brug af gravemaskinen og tilknyttet udstyr. 

 
Der skal være samme faste maskinfører på gravemaskinen, der har erfaring og rutine 
med de opgaver, der kan forekomme med gravemaskinen, og som kender anvisninger 
om arbejdets udførelse og sikkerhedsreglerne. 
 
Maskinføreren skal have mindst 5 års erfaring med tilsvarende arbejde, når arbejdet 
påbegyndes.  
 
Ved evt. udskiftning af maskinfører, er det entreprenørens ansvar og opgave at sørge 
for oplæring og anvisninger om, hvorledes arbejdet skal udføres, så Reno Djurs opga-
vekrav følges, og så sikkerhedsregler kendes og følges. 
 
Ved ferier og sygdom for den faste maskinfører, skal den midlertidige maskinfører 
således være helt opdateret og kunne udføre arbejdet i samme kvalitet som den fa-
ste maskinfører. Det kan f.eks. være en fordel, at dette koordineres med maskinføre-
ren, der anvendes til opgave 1. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for, at de ansatte får udleveret og bruger personlige vær-
nemidler i det omfang, det er nødvendigt for at udføre opgaven forsvarligt. Mand-
skabet skal være iført en ensartet og let genkendelig beklædning med firmanavn 
under arbejdet. Maskinføreren skal anvende reflekterende arbejdstøj godkendt til 
arbejde på vejarealer. Beklædningen skal være i en ordentlig stand og skal vaskes 
efter behov. 
 
Maskinføreren skal af hensyn til kontakten med kunder og Reno Djurs´ personale 
kunne tale og læse dansk.  
 
Maskinføreren skal udvise god og høflig adfærd overfor både Reno Djurs´ personale 
og kunder. Entreprenøren og dennes ansatte er omfattet af tavshedspligt. 
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Såfremt der fremsættes berettiget klage over en eller flere af entreprenørens ma-
skinførere, eller at maskinføreren ikke overholder anvisninger og sikkerhedsregler, 
kan Reno Djurs forlange, at vedkommende fjernes fra arbejdet.  
 
Ovenstående gælder også for afløsere, der er ansat midlertidigt. 

4.4 Krav til gravemaskine og driftsmidler 

Entreprenøren skal anvende gravemaskine på larvefødder til opgaverne. Entreprenø-
rens forestår i alle henseender driften og vedligeholdelsen af maskinen, herunder 
levering af alle driftsmidler og brændstof.  
 
Diesel til maskinen skal opbevares i godkendt tank efter olietankbekendtgørelsen. 
Tanken skal opstilles i en tæt opsamlingsenhed, der kan rumme indholdet af olietan-
ken i tilfælde af lækage og skal være sikret mod påkørsel (entreprenørtank). Olietank 
og tilhørende opsamlingsenhed leveres af entreprenøren. Olietanken skal opstilles på 
en anvist placering. 
 
Entreprenøren skal anvende materiel/maskiner, der til enhver tid opfylder gældende 
miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter og myndig-
hedskrav.  
 
Maskiner og materiel skal vedvarende holdes i rent og ordentlig stand sammenligne-
ligt med Reno Djurs´ egne maskiner.  
 
Gravemaskinen skal desuden opfylde og have følgende: 
 

1. Samlet vægt ca. 40 ton. 
2. 11 meter rækkevidde. 
3. Diverse skovle og udstyr til de varierende opgaver. 
4. Vejkørelys og 8 ekstra projektører placeret på bom samt tag for og bag. 
5. Elspejle m. varme. 
6. Kulfilter, partikelfilter og aircondition, således at maskinføreren sidder i et 

sikkert og forsvarligt miljø. 
7. Hydraulisk- eller luftdæmpet førersæde med varme. 
8. Stilbart rat. 
9. Vibrationsdæmpet førerkabine. 
10. Ildslukker 
11. Fastmonteret walkie talkie 

 
Maskinen skal vedligeholdes, så den til enhver tid opfylder krav til sikkerhed og sund-
hed. Endvidere skal materiellet anvendes på en måde og holdes i en stand, der i 
størst muligt omfang begrænser ulemper for det omgivende miljø, herunder støj- og 
røgpåvirkninger. 
 
Maskinen kan udenfor arbejdstid parkeres udendørs på anlægget på anvist areal. 
 

4.5 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 

Entreprenøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøforholdene for mandskabet til enhver 
tid er tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet.  
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Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige vær-
nemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger 
samt krav til bilerne.  
 
Reno Djurs´ velfærdsforanstaltninger (omklædningsrum, badefaciliteter og frokost-
rum) ved hallen kan benyttes frit. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid overholde sikkerhedsinstrukserne på anlægget, her-
under den til enhver tid gældende Instruks for eksterne håndværkere og entreprenø-
rer. Den gældende Instruks af marts 2017 er til orientering bilag til udbudsmaterialet. 
 
Der gøres opmærksom på, at arbejde på anlægget i Glatved  både i sorteringshallen 
og udendørs kan være i miljøer med støv, partikler og mikroorganismer. Det er såle-
des et krav, at entreprenøren i samråd med Reno Djurs skal sørge for, at mandskab 
ikke udsættes for disse påvirkninger i uacceptabelt omfang.  
 
Færdselsloven skal til enhver tid overholdes både på anlægget i Glatved og udenfor 
ved transport af maskiner. Dette gælder således også maksimalt tilladte akseltryk, 
hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 
 
Gentagne overtrædelser af gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt 
færdselsloven vil indebære ophævelse af kontrakten. 
 
 
 


