
  
 

  

 

 

Overordnet procesplan for ejendomsmæglerbistand ved udbud og salg 1 

Konkurrenceudsættelsens bilag 5  
Kontraktens bilag 2 
 
De enkelte punkter (•) i skemaerne betegnes nøgleaktiviteter. 

Udarbejdelse af udbudsmateriale - tidsperiode afklares med leverandør 

Leverandør Gribskov Kommune 
 Indhenter og gennemgår alle relevante 

ejendomsoplysninger. 
 Foretager besigtigelser som efter 

leverandørens skøn er nødvendig for at 
gennemføre udbud og senere salg. 

 Foretager salgsvurdering, evt. specificeret med 
kapitaliseringsberegninger eller 
sammenligningsejendomme med henblik på 
kommunens fastsættelse af en intern 
mindstepris. Disse vurderinger tilgår 
kommunen. 

 Udarbejder markedsføringsplan med 
tilhørende tidsplan for udbuddet i dialog med 
kommunen, og begge skal godkendes af 
Gribskov Kommune. 

 Udarbejder udbudsmateriale inkl. 
salgsprospekt med tilhørende tilbudsblanket 
samt udkast til købsaftale. Udbudsmaterialet 
skal godkendes af Gribskov Kommune inden 
offentliggørelse. 

 Leverer relevante oplysninger til 
udbudsmaterialet efter anbefaling fra og efter 
aftale med leverandør. Kommunen bistår kun 
med at indhente oplysninger som ikke er 
offentligt tilgængelige, eller som leverandøren 
ikke kan indhente på anden vis. 

 Leverer udbudsbrev med vilkår for udbuddet. 
 Leverer formulering af særlige vilkår og 

betingelser til købsaftalen. 
 Godkender markedsføringsplan og tidsplan for 

udbud. 
 Godkender at der ikke fremgår oplysninger 

som ikke bør medtages i udbudsmaterialet. 

 
1 Gennem hele opgaven forventes leverancer og materiale, der i øvrigt udarbejdes, udført i dialog med og skal godkendes af 
Gribskov Kommune. Kommunen forventer tillige generel rådgivning ud fra god ejendomsmæglermæssig skik, og således ikke 
afgrænset til nøgleaktiviteterne. Godkendelser fra kommunens side er ikke en kvalitetssikring af leverandørens materiale, og 
leverandøren opretholder derfor ansvaret for det samlede udbuds kvalitet og effektivitet under hele udbuds- og salgsprocessen. 
Leverandøren har desuden ansvar for at udbud og salg sker i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 om 
offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt tilhørende vejledning og efterfølgende 
ændringer. 
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Udbudsperiode - tidsperiode afklares med leverandør 

Leverandør Gribskov Kommune 
 Gennemfører udbud i overensstemmelse med 

den af kommunen godkendte 
markedsføringsplan. Dokumentation for 
annoncering sendes til Gribskov Kommune. 

 Fremviser for interesserede købere. 
 Besvarer spørgsmål fra interesserede købere, 

evt. med inputs fra Gribskov Kommune. 
 Modtager tilbud og leverer budjournal sammen 

med tilbud til Gribskov Kommune. 

 Besvarer løbende spørgsmål fra leverandør. 

 

Vurdering af indkomne tilbud og eventuel forhandling om pris - ca. 1 måned 

Leverandør Gribskov Kommune 
 Leverer skriftlig gennemgang af tilbud med 

tilhørende vurdering (ud fra en 
helhedsbetragtning med særlig vægt på pris) og 
begrundet anbefaling til Gribskov Kommune. Af 
dokumentet skal fremgå om tilbud vurderes at 
være rettidige og konditionsmæssige. 

 Bistår kommunen med granskning af og 
rådgivning ift. den samlede vurdering af de 
enkelte indkomne tilbud ud fra en 
helhedsbetragtning med særlig vægt på pris. 

 Arrangerer eventuelt forhandlingsmøde med 
bydere og deltager efter nærmere aftale med 
Gribskov Kommune. 

 Vurderer indkomne tilbud i dialog med 
leverandør. 

 Gennemfører eventuelt forhandling sammen 
med leverandør. 

 

Politisk behandling af indkomne tilbud og valg af køber - ca. 1 måned 

Leverandør Gribskov Kommune 
 Bistår kommunen med rådgivning.  Sørger for politisk behandling. 

 

Eventuel forhandling og fornyet politisk behandling hvor leverandør bistår med rådgivning efter aftale. 
Denne forlængelse vil ske på uændrede vilkår, jf. Kontraktudkast afsnit 2, Aftaleperiode. 

 

Underskrift af købsaftale 

Leverandør Gribskov Kommune 
 Sørger for købers underskrift af købsaftale og 

handlens berigtigelse i øvrigt 
 Underskriver købsaftale 


