Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse
på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner.
Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede leverandører, der vil kunne forestå levering af de nedennævnte typer af skinner omfattet af ordningen til brug for fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen i Danmark.
Kvalifikationsordningen er etableret som en løbende ordning gældende indtil bekendtgørelse om tilbagekaldelse i henhold til
reglerne herom i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, EU-direktiv 2004/17/EF.
Kvalifikationsordningen anvendes til senere indkaldelse af bud på leverance af UIC60-, DSB45- og hovedhærdede skinner.
Ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningen (prækvalifikation) kan udfærdiges på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Standardbilag til ansøgningen må gerne være udfærdiget på tysk.
Banedanmarks udbudsmateriale og kontraktens originaltekst, ved senere indkaldelse af bud, udfærdiges på dansk.
Leverandører / producenter, som ansøger om optagelse på kvalifikationsordningen, skal returnere det udfyldte ansøgningsskema
vedlagt supplerende dokumentation, som beskrevet i til ansøgningsskemaet.

Ansøgervirksomhed

Virksomhedens navn
Gadenavn
Postdistrikt/By
Land
Kontaktperson
Telefon
E-mail (kontaktpers.)

Evt. (dansk) agent
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Telefon
E-mail (kontaktpers.)

Ansøgers underskrift

Dato/underskrift

Banedanmarks noter

Modtaget dato/initialer

Ansøgning behandlet dato/initialer

Ansøger godkendt

Ja / Nej

□ □
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Generelt

Ansøgningsskemaet udskrives og udfyldes.
Samtlige spørgsmål i nærværende ansøgningsskema skal besvares og al krævet dokumentation skal vedlægges ansøgningen for at ansøgeren kan komme i betragtning til optagelse på kvalifikationsordningen.
Ansøgningsskemaet med bilag sendes herefter til kontaktpersonen angivet i bekendtgørelsen.

Tjekliste for krav til vedlæggelse af dokumentation i tillæg til det udfyldte ansøgningsskema:

□ Dokumentation vedr. udelukkelsesgrunde (1.1)
□ Underskrevet Tro og love erklæring vedr. betalingsrestancer til det Offentlige (1.2)
□ Bevis for optagelse i selskabsregister, handelsregister eller lignende (1.4)
□ Bevis for tegnet relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring (1.5)
□ (kun hvis relevant) Erklæringer fra samtlige konsortiedeltagere vedrørende indbyrdes hæftelse (1.6)
□ (kun hvis relevant) Fuldmagt fra samtlige konsortiedeltagere til den fælles befuldmægtiget (1.6)
□ Generel beskrivelse af ansøgers virksomhed og organisation (1.7)
□ Erklæring vedr. ansøgerens omsætning, balance og årsresultat for de sidste 3 år (1.8)
□ Beskrivelse af ansøgers produktionsfaciliteter (2.3)
□ Beskrivelse af produktionsudstyr og måleudstyr, som anvendes ved produktion og kontrol af skinner (2.4)
□ Beskrivelse af ansøgers produktionskapacitet for de i kvalifikationsordningen omhandlet skinnetyper (2.5)
□ Dokumentation for udstedelse af værksattester for producerede skinner efter EN 10204-3.1.B (2.6)
□ Kopi af kvalitetshåndbog (3.1)
□ Beskrivelse af proces- og slutkontrol (3.2)
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1.

Generelle oplysninger om ansøgers virksomhed

1.1 Udelukkelsesgrunde

Ansøgere kan udelukkes fra optagelse i kvalifikationsordningen og/eller fra senere at
afgive tilbud, jf. direktiv 2004/17/EF art. 54 stk. 4, jf. direktiv 2004/18/EF art. 45,
såfremt ansøgeren er omfattet af de i bestemmelsen angivne udelukkelsesgrund.

Ja / Nej

Ansøgningsskemaet er vedlagt følgende form for dokumentation:
Enten:
Erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde indhentet på ordregivers hjemmeside:
http://www.bane.dk under ”Erhverv” – ”Udbud”. Erklæringen skal underskrives af en
person, der kan tegne virksomheden.

□

□

Eller:
Anden form for dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af ovennævnte udelukkelsesgrunde jf. direktiv 2004/18/EF, art. 45 stk. 3, i form af en attest
udstedt af en kompetent, retslig eller administrativ myndighed i tilbudsgivers hjemland, for danske tilbudsgivere en erklæring fra Erhvervs & Selskabsstyrelsen.

□

□

(Ansøger skal angive hvilken form for dokumentation, der vedlægges ansøgningen.)
1.2 Betalingsrestancer til
det Offentlige

Ansøger må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det Offentlige i form af skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.
Ansøgningsskemaet vedlægges udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring vedrørende ubetalt,
forfalden gæld til det Offentlige i form af skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.
Egnet tro- og love erklæring kan findes på ordregivers hjemmeside: http://www.bane.dk under
”Erhverv” – ”Udbud”. Erklæringen skal underskrives af en person, der kan tegne virksomheden.

1.3 Krav til ansøgers samfundsansvar (CSR).

Banedanmark agter til enhver tid at opfylde anerkendte CSR-retningslinier (Corporate Social Responsibility), herunder at tilsikre, at Banedanmarks leverandører overholder anerkendte krav til virksomheders samfundsansvar (CSR).

Ja / Nej

Banedanmark forbeholder sig ret til at kræve, at leverandører, i forbindelse med tilbudsgivning og som betingelse for kontraktindgåelse, indestår for overholdelse af
anerkendte krav til virksomhedens samfundsansvar, herunder overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljøregler
og regler om anti-korruption. Erklæringen skal underskrives af en person, der kan
tegne virksomheden.
Ansøger er indforstået med, at indeståelse for overholdelse af anerkendte krav til
virksomheders samfundsansvar er en betingelse for at deltage i senere udbud under
kvalifikationsordningen?

□

□

1.4 Bevis for optagelse i
selskabsregister e.l..

Bevis for optagelse i handels- eller selskabsregister, som foreskrevet i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret skal vedlægges ansøgningen

1.5 Erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Ansøger skal have tegnet relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring for at blive optaget på
kvalifikationsordningen.
Bevis for tegnet relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring skal vedlægges ansøgningen.
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1.6. Konsortium / sammenslutning af virksomheder.

Ja / Nej
Er ansøger et konsortium/sammenslutning af virksomheder?

□

□

Hvis ansøgeren er et konsortium/sammenslutning af virksomheder skal oplysningerne under punkt 1.1 – punkt 1.4 fremsendes for samtlige deltagere i sammenslutningen.
Hvis ansøgeren er et konsortium/sammenslutning af virksomheder skal de enkelte
deltagere i sammenslutningen hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for hinanden
overfor for tilbud og arbejdets udførelse. Erklæring herom fra samtlige deltagere i
konsortiet/sammenslutningen skal vedlægges ansøgningsskemaet.
Hvis ansøgeren er et konsortium/sammenslutning af virksomheder skal konsortiedeltagerne udpege en fælles befuldmægtiget. Erklæring fra samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen vedrørende fuldmagt til den fælles befuldmægtiget skal vedlægges ansøgningen.
1.7 Generel beskrivelse af
ansøgers virksomhed og
organisation.

Ansøger skal vedlægge en beskrivelse af virksomheden og dennes organisation, herunder gerne
med beskrivelse af selskabets opbygning, ejerforhold, produktionssted.

1.8 Erklæring vedr. omsætning, balance og resultatopgørelse

Banedanmark lægger ved vurderingen af ansøger bl.a. vægt på, om ansøgeren har en tilstrækkelig
økonomisk kapacitet til at kunne forestå leverancer af skinner til Banedanmark.
Ansøger skal vedlægge erklæring vedr. virksomhedens (1) samlede omsætning og (2) omsætning
for leverancer af samme art som under nærværende kvalifikationsordning, samt (3) balance og (4)
resultatopgørelse for de seneste 3 regnskabsår.

2.

Tekniske oplysninger om ansøgers virksomhed og produkter

2.1 Specifikationer vedr.
skinner og produktion

Ansøger skal som minimum kunne levere skinner i henhold til mindst én af nedenstående specifikationer.

Ja / Nej

2.1.1 Ansøger kan levere skinner efter sidste udgave af "EN 13674-1 Flatbottom
symmetrical railway rails 46 kg/ and above" med følgende parameter: Profil: 60 E2
(Annex A), Stål klasse: R260 (afsnit 7), Profil klasse: X (afsnit 10.2.1), Retheds klasse A (afsnit 10.2.2).

□

□

2.1.2 Ansøger kan levere hovedhærdet skinner efter sidste udgave af "EN 13674-1
Flatbottom symetrical railway rails 46 kg/ and above" med følgende parameter: Profil: 60 E2 (Annex A9, Stål klasse: R350 HT (afsnit 7), Profil klasse: X (afsnit 10.2.1),
Retheds klasse A (afsnit 10.2.2).

□

□

□

□

2.1.3 Ansøger kan levere skinner efter sidste udgave af "EN 13674-4 – Railway applications – Track – Rail – Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m", med følgende parameter: Profil: 45 E2 (DSB 45), Stål klasse: R260
(afsnit 5).
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2.2 Skinnelængder

Ansøger skal kunne levere skinner i henhold til specifikationerne i punkt 2.1. med en
skinnelængde uden svejsninger på minimum 30 m.

Ja / Nej

2.2.1 Ansøger kan levere UIC 60 E2-skinner i stålklasse R260 uden svejsninger i
længder op til:

□
□
□

I. 30 m……………………………………………………………………………
II. 60 m……………………………………………………………………………
III. 120 m…………………………………………………………………………...
IV. Anden længde (angiv længde, dog min. 30 m)………………………………..

□
□
□

………..m

2.2.2 Ansøger kan levere hovedhærdede UIC 60 E2-skinner i stålklasse R350 HT
uden svejsninger i længder op til:

III. 120 m…………………………………………………………………………...

□
□
□

IV. Anden længde (angiv længde, dog min. 30 m)………………………………..

………..m

I. 30 m……………………………………………………………………………
II. 60 m……………………………………………………………………………

□
□
□

2.2.3 Ansøger kan levere DSB 45 E2-skinner i stålklasse R260 uden svejsninger i
længder op til:

III. 120 m…………………………………………………………………………...

□
□
□

IV. Anden længde (angiv længde, dog min. 30 m)………………………………..

………..m

I. 30 m……………………………………………………………………………
II. 60 m……………………………………………………………………………

□
□
□

2.3 Produktionsfaciliteter

Ansøger skal vedlægge en beskrivelse af virksomhedens produktionsfaciliteter.

2.4 Produktionsudstyr

Ansøger skal vedlægge oplysninger om virksomhedens produktionsudstyr og måleudstyr, som
anvendes i forbindelse med produktion og kontrol af skinner.

2.5 Produktionskapacitet

Banedanmark lægger ved vurderingen af ansøger bl.a. vægt på, om ansøgeren har en tilstrækkelig
produktionskapacitet til at kunne forestå leverancer af skinner til Banedanmark.
Ansøger skal vedlægge oplysning om virksomhedens årlige produktionskapacitet for de ovenstående skinnetyper.

2.6 Værksattester og dokumentation

Ansøger skal kunne udstede værksattester for producerede skinner i overensstemmelse med norm
EN 10204-3.1.B med entydig identifikation af anvendte skinnematerialer.
Ansøger skal vedlægge dokumentation herfor, eventuelt i form af eksempel på certifikat.

Side 5(6)

3.

Kvalitetsstyring m.m.

3.1
Kvalitetsstyringssystem m.m.

Ansøger skal have og opretholde et kvalitetsstyringssystem, som minimum svarer til retningslinierne i ISO 9001, men det er ikke et krav at ansøgers kvalitetsstyringssystem faktisk er ISO 9001.
Dokumentation for ansøgers kvalitetsstyringssystem skal vedlægges ansøgningen.
Ansøger skal vedlægge kopi af kvalitetshåndbog eller lignende, der er relateret til produktion af
skinner, og som minimum indeholder beskrivelse af følgende:

3.2 Proces- og slutkontrol

-

Kvalitetspolitik

-

Ansvar og beføjelser (organisationsplaner og lignende)

-

Ledelsens repræsentant

-

Kvalitetsstyringssystem

-

Kontraktgennemgang

-

Bedømmelse af underleverandører

-

Slutinspektion og tests

-

Korrigerende handlinger

-

Uddannelse/træning

Ansøgerens proces- og slutkontrol skal som minimum overholde kravene hertil i norm EN 13674.
Ansøger skal vedlægge oplysninger om hvilken proces- og slutkontrol, der udføres i forbindelse
med produktion af skinner.
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