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Leverandørens forpligtelse

Leverandører, der ønsker at komme i betragtning ved skive Kommunes udbud af min-
dre og mellemstore vedligeholdelses- og byggeopgaver, skal oprettet sig med en leve-
randørprofil i Skive Kommunes udbudsportal for byggeopgaver.

Skive Kommune forudsætter at hver leverandør
 Anerkender de betingelser og klausuler der fremgår af nærværende dokument, 

og
 lover at efterleve dette i alle de opgaver man måtte påtage sig at udføre for 

Skive Kommune.

Ved sin oprettelse af firmaprofil bekræfter leverandøren dette. Leverandøren anerken-
der og bekræfter altså betingelserne alene ved sin oprettelse af firmaprofil.

Leverandører, der ikke kan anerkende og bekræfte betingelserne, må ikke oprette en 
firmaprofil i udbudsportalen.

Begrænsning

Kun leverandører der er momsregistreret, må oprette en firmaprofil i udbudsportalen.

Kun leverandører der ikke er omfattet af en af de situationer, som jf Udbudsloven ville 

medføre obligatorisk udelukkelse ved EU-udbud, må oprette en firmaprofil i udbudspor-

talen. Der henvises til §135 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Firmaprofil

Ved oprettelse f firmaprofil identificeres virksomheden med CVR-nummer og tilhørende 

P-nummer. 

I firmaprofilen markerer leverandøren de fagområder, hvor virksomheden kan levere 

ydelser. Der må kun vælges byggefag, som virksomheden selv kan levere ydelser inden 

for.

Hvis en leverandør tillige gerne vil levere ydelser inden for andre fag som hovedentre-

prenør, skal valg af fag suppleres med at vælge faggruppen ”hovedentreprenør”.

Arbejdsklausul

Ved arbejde udført for Skive Kommune anerkender leverandørerne Skive Kommunes 

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder. 

Dette er et selvstændigt dokument.

Forfalden gæld til det offentlige

Hver gang der afgives et tilbud i udbudsportalen, afkræves tilbudsgiveren bekræftelse 

af ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Hvis tilbudsgiveren ikke kan leve op til dette, skal en formular udfyldes og uploades 

sammen med tilbuddet.
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Skive Kommune forbeholder sig generelt ret til at undersøge, om leverandører har ube-

talt forfalden gæld til det offentlige.

Rygning mm.

Der må hverken ryges eller drikkes(alkohol) på undervisningssteder for børn i Skive 

Kommune, hverken i skolens åbningstid eller uden for denne.

Sker dette vil personen blive bortvist fra skolen. Ved evt. hovedentreprise, påhviler an-

svaret hovedentreprenøren.

Der kan læses mere om dette i Skive Kommunes Håndværkerretningslinjer.

Forsikringer

Skive Kommune tegner og betaler en entrepriseforsikring. Sikret for skade på bygher-

rens eksisterende bygninger er bygherren, entreprenører og eventuelle underentrepre-

nører.

Selvrisiko i henhold til særskilt dokument om Forsikringsbetingelser.

Ved varmt arbejde skal der udfyldes en aftaleblanket, og arbejdet udføres i henhold til 

gældende regler.


