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1. Ordregiver 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Kontaktpersoner: Lone Brommeland og Christian M. Meyer. 

Herefter benævnt som ”ordregiver”.  

2. De retlige rammer 

Dette udbud gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 

2018/S 032-069904 og i henhold til reglerne i udbudslovens §§ 58 – 60.  

Ordregiver ønsker på baggrund af et begrænset udbud at indgå en rammeaftale som be-

skrevet i afsnit 4 og Bilag 3 (Krav til vedligeholdelse og videreudvikling).  

Et begrænset udbud indledes med en ansøgningsfase.  

I ansøgningsfasen foretager ordregiver en vurdering af, hvorvidt der er ansøgere, der skal 

udelukkes på baggrund af kriterierne for udelukkelse eller ikke lever op til minimumskra-

vene til økonomisk og finansiel og/eller teknisk og faglig formåen. Herefter foretages ud-

vælgelsen af det antal ansøgere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud. Ansøgningsfasen 

er nærmere beskrevet i afsnit 6.  

I forbindelse med ansøgningsfasen er det således til og med afsnit 6 i dette dokument, der 

er relevant. 

I tilbudsfasen afgiver de udvalgte ansøgere et tilbud. Ordregiver foretager en evaluering af 

de indkomne tilbud og tildeler kontrakten. Tilbudsfasen er nærmere beskrevet i afsnit 7.  

Begge faser er beskrevet i nærværende udbudsbetingelser.  

3. Tidsplan for gennemførelse af udbuddet 

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 

Tirsdag den 13. februar 2018 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 

Tirsdag den 6. marts 2018 Spørgsmål gerne stillet inden 

Fredag den 9. marts 2018 Frist for supplerende oplysninger 

Fredag den 16. marts 2018, kl. 

12.00 

Frist for ansøgning om deltagelse 
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Fredag den 23. marts 2018 Invitation til afgivelse af tilbud  

Fredag den fredag den 6. april kl. 

16.00 

Frist for at anmode om overvåget adgang 

til VandDatas præ-produktionsmiljø for 

prækvalificerede ansøgere  

Uge 15 og 16 Mulighed for adgang til VandDatas præ-

produktionsmiljø for prækvalificerede an-

søgere 

Fredag den 20. april 2018 Spørgsmål gerne stillet inden 

Tirsdag den 24. april 2018 Frist for supplerende oplysninger 

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.00  Frist for afgivelse af tilbud 

Uge 21-22 Indhentelse af dokumentation for oplys-

ningerne i ESPD’et fra de vindende tilbuds-

givere 

Juni 2018 Standstill-periode, 10 dage fra afsendelse 

af underretning via e-mail 

Juni 2018 Kontraktindgåelse 

Fredag den 29. juni 2018 Forventet kontraktstart 

 

Alle tidsfrister i nærværende udbudsbetingelser er vejledende. Ordregiver forbeholder sig 

således ret til under overholdelse af udbudslovens minimumsfrister at ændre tidsfrister-

ne, såfremt der er en saglig begrundelse herfor. Såfremt en eller flere tidsfrister ændres, 

vil alle ansøgere eller tilbudsgivere blive informeret skriftligt herom. 

4. Den udbudte opgave 

Ordregiver udbyder en rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af den digitale 

selvbetjeningsløsning VandData1 (herefter betegnet ”Løsningen”).  

Rammeaftalen fastsætter de rettigheder og forpligtelser, der skal gælde for parterne i for-

bindelse med indgåelse af de konkrete aftaler under rammeaftalen. Rammeaftalen danner 

på den måde grundlaget for indgåelse af en række efterfølgende leveranceaftaler i ramme-

aftalens kontraktperiode.  

                                                           
1
 Systemet havde tidligere betegnelsen Forsyningsdata Online. 
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Rammeaftalen indgås med en enkelt leverandør ved direkte tildeling til de priser, som den 

vindende tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen. 

Den samlede værdi af rammeaftalen forventes at udgøre ca. 2,9 mio. kr. i aftalens løbetid 

inkl. optionsperiode. Da der er tale om en rammeaftale, er ordregiver ikke forpligtet til et 

bestemt træk på aftalen, dog er leverandøren garanteret et minimumsvederlag i aftalepe-

rioden, og i en eventuel forlængelse af rammeaftalen. Læs mere herom i Bilag 9. 

Rammeaftalen er ikke opdelt, da aftalens omfang og værdi gør, at opgaverne er egnet til at 

blive løst af små eller mellemstore virksomheder. 

Baggrund 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center VAND (eksternt navn: Forsyningssekretaria-

tet) fastsætter på vand- og spildevandsområdet bl.a. økonomiske rammer og effektivise-

ringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere og virk-

somheder kan få billigere vand.  

Vand- og spildevandsselskaberne indberetter årligt en lang række obligatoriske data vedr. 

deres virksomhedsdrift til Forsyningssekretariatet og sender ad hoc ansøgninger til For-

syningssekretariatet vedr. specifikke forhold, fx udvidelser af forsyningsområdet, supple-

rende tillæg til den økonomiske ramme eller lignende. Indberetning af data sker via den 

digitale selvbetjeningsløsning VandData (”Løsningen”). Derudover foretager kommunerne 

indberetninger til Forsyningssekretariatet i henhold til stoploven i Løsningen.  

Løsningen sikrer, at vand- og spildevandsselskaberne og kommunerne nemt og intuitivt 

kan indberette oplysninger, at selskaberne har overblik over indberettede data år for år, at 

data kan trækkes ud af løsningen, og at Forsyningssekretariatet selv kan administrere 

blanketter til indberetning. 

Opgaven 

Løsningen er hostet hos Statens IT, som betegnes Driftsleverandør. Løsningen integrerer 

til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ESDH-system ”Public 360” og til CVR-registreret. 

Der anvendes NemId ved login i Løsningen. 

Opgaven med at vedligeholde og videreudvikle Løsningen omfatter i praksis bl.a. følgende 

opgaver: 

 Varetage løbende ændringer og justeringer af Løsningen, som måtte være nødven-

dige for at sikre en stabil drift af Løsningen, herunder at Løsningen er tilgængelig for 

brugerne, og at Løsningens funktionaliteter virker (selskaberne og kommunerne 

kan foretage indberetninger, selskaberne kan oprette ansøgninger, har adgang til 

deres sager, har adgang til aktivitetsloggen mv.). 
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 Rette fejl i Løsningen fx fejl i de automatiske workflows eller kosmetiske problemer 

med hjemmesidens design mv. 

 Løbende nødvendig opdatering af Løsningens komponenter, herunder fx certifika-

ter, software-komponenter, som anvendes i Løsningen, fx SharePoint, patching af 

servere, middelware mv. i samarbejde med Statens It (Driftsleverandøren). 

 Foretage ændringer og gennemføre mindre udviklingsopgaver, fx bistå med at fore-

tage mindre ændringer i blanketter mv.  

 Gennemføre større videreudviklingsopgaver, fx udvikling af ny funktionalitet eller 

nye blanketter. 

 Bistå med ad hoc konsulentopgaver i relation til Løsningen, fx vurderinger af mulig-

heder for at foretage større ændringer i Løsningen, analyser af it-

sikkerhedsmæssige problemstillinger i relation til Løsningen, analyse af sundheds-

tilstanden af systemet m.m. 

 Bistå Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at sikre en tilstrækkelig it-sikkerhed 

i forhold til Løsningen og håndtere persondata efter gældende regler. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer, at der skal foretages videreudviklingsop-

gaver med henblik på at sikre, at Løsningen overholder kravene i databeskyttelsesforord-

ningen, herunder databeskyttelse gennem design og standardindstillinger (artikel 25) 

samt et passende sikkerhedsniveau (artikel 32). Der kan fx være tale om opgaver vedr. 

dataminimering, sletning, yderligere logning mv. Videreudviklingsopgaverne vurderes at 

have et omfang på 50-200 timer. 

Derudover forventes der nødvendige ændringer i Løsningen som følge af kommende ny 

lovgivning vedr. regulering af vandselskaberne og i henhold til stoploven. Videreudvik-

lingsopgaverne forventes at have et omfang på 300 timer.  

Opgaverne er beskrevet med henblik på at give tilbudsgivere en indsigt i hvilke opgaver, 

som potentielt kan anskaffes under rammeaftalen om vedligeholdelse og videreudvikling 

af Løsningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke forpligtiget til at købe de be-

skrevne videreudviklingsopgaver hos en kommende Leverandør. Efter kontraktens indgå-

else vil der på individuel basis blive taget stilling til, hvilke videreudviklingsopgaver Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at igangsætte.  

4.1. Aftalens varighed  

Rammeaftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber i 24 måneder fra dette tids-

punkt. Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i op til to gan-

ge à 12 måneder.  

Ordregiver kan efter udløbet af de 24 måneder forlænge rammeaftalen på samme vilkår 

op til to gange à 12 måneder. Forud for hver forlængelse skal ordregiver give leverandø-

ren meddelelse tre måneder før rammeaftalens udløb. 
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Såfremt ordregiver ikke forlænger rammeaftalen, ophører denne automatisk ved udløb af 

rammeaftalens løbetid eller ved udløbet af optionsperioden.  

5. Udbudsmaterialet 

5.1. Generelt 

Udbudsmaterialet udgør grundlaget for gennemførelsen af processen og omfatter følgende 

dokumenter:  

 Udbudsbekendtgørelse 2018/S 032-069904 

 Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD-xml fil 

 Nærværende udbudsbetingelser 

 Rammekontrakt om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData 

 Bilag 1: Tidsplan 

 Bilag 2: Baggrundsinformation 

 Appendiks A – Systemdokumentation 

 Appendiks B – Driftsdokumentation  

 Appendiks C – Statens It’s standarddriftsplatform  

 Appendiks D – Brugerdokumentation 

 Bilag 3: Krav til vedligeholdelse og videreudvikling 

 Bilag 4: Løsningsbeskrivelse, Leverandørens besvarelse 

 Bilag 5: Samarbejdsorganisation  

 Appendiks A. Det tilbudte vedligeholdelses- og videreudviklingsteam 

 Bilag 6: Servicemål  

 Bilag 7: Dokumentation  

 Bilag 8: Licenser mv.  

 Appendiks A. Eksisterende licensbetingelser 

 Bilag 9: Vederlag  

 Appendiks A: Priser  

 Bilag 10: Afprøvning 

 Bilag 11: Ændringshåndtering  

 Bilag 12: Model for Leveranceaftale 

 Appendiks A: Leveranceaftale om levering af en videreudviklingsydelse 

 Bilag 13: Samfundsansvar  

 Bilag 14: Databehandleraftale 

 Appendiks A: Databehandleraftale vedrørende VandData 

 Bilag 15: ISO27001 efterlevelse 

 Eventuelle spørgsmål, svar eller rettelsesblade, der offentliggøres i ansøgnings- 

og/eller tilbudsfasen 
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5.2. Mindstekrav i udbudsmaterialet 

Ordregiver har i udbudsmaterialet stillet nogle mindstekrav til de udbudte ydelser. Ved 

afgivelsen af tilbud skal alle mindstekrav opfyldes af tilbudsgiver. Tager tilbudsgiver ved 

aflevering af tilbud forbehold overfor mindstekrav, er ordregiver forpligtet til at afvise 

tilbudsgivers tilbud. 

Tilbudsgiver skal ikke beskrive, hvordan denne vil leve op til mindstekravenes indhold. 

Alle mindstekrav skal være opfyldt, og afgivelse af tilbud betragtes af ordregiver, som en 

accept af, at tilbudsgivers tilbud opfylder alle mindstekrav. 

Det er i udbudsmaterialet tydeligt anført, hvilke krav, der er mindstekrav. 

6. Ansøgningsfasen 

I ansøgningsfasen foretager ordregiver en vurdering af, hvorvidt der er ansøgere, der skal 

udelukkes på baggrund af kriterierne for udelukkelse i afsnit 6.2 eller ikke lever op til mi-

nimumskravene til økonomisk og finansiel kapacitet i afsnit 6.3 eller teknisk og faglig for-

måen i afsnit 6.4.  

Er der flere end fem ansøgere, der lever op til de fastsatte kriterier for udelukkelse, øko-

nomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen begrænses antallet af ansøgere til fem 

på rammeaftalen. Begrænsningen vil foretages på baggrund af de kriterier for udvælgelse, 

der er angivet i afsnit 6.4. 

Det er kun de ansøgere, der er udvalgt, der kan afgive tilbud på rammeaftalen. 

6.1. Ansøgning om deltagelse 

Ansøgning om deltagelse sker ved indlevering af et udfyldt ESPD. ESPD’et er en egen-

erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kriterierne for ude-

lukkelse, egnethed og udvælgelse. 

For udfyldelse af ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning 

”ESPD - Dokumentation og e-Certis”, som kan findes her: 

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf  

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i 

ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et.  

6.2. Udelukkelsesgrunde 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er 

omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 – 136.  

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf
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Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis an-

søgeren er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.  

Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD’ets del III.  

Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger, der er omfattet af én eller flere af udelukkelses-

grundene i udbudslovens §§ 135-137, hvis ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumenta-

tion for, at ansøgeren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere ude-

lukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse, hvis ordregiver 

har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis an-

søger ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for ansø-

gerens pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation 

henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. 

6.2.1.  Dokumentation for udelukkelsesgrunde   

Inden endelig tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hen-

sigt at tildele aftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i 

ESPD’et. 

Ordregiver forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt i udbudsproceduren, at anmode en 

ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgi-

vet i ESPD’et, hvis ordregiver vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren 

gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for 

fremlæggelse af dokumentation. 

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-

budslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 skal følgende fremlægges på anmod-

ning:  

 Serviceattest, erklæring under ed eller tro- og loveerklæring i overens-

stemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. 

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester 

udstedes af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal, for at være fyldestgørende, indeholde 

oplysninger fra 1) Erhvervsstyrelsen, 2) Skifteretten (Danmarks domstole), 3) Politiet 

(Kriminalregistret), 4) ATP og 5) SKAT. 

Udsteder tilbudsgivers medlemsstat eller hjemland eller det land, hvor tilbudsgiver er 

etableret, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring 

under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 

2. 
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Serviceattesten anses desuden som dokumentation for, at tilbudsgiver har opfyldt sine 

forpligtigelser over for det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag 

til sociale sikringsordninger. 

6.3. Krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen 

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV,B: 

 Virksomhedens samlede årlige omsætning i det seneste disponible regnskabsår.  

 Virksomhedens soliditetsgrad i det senest disponible regnskabsår. 

Minimumskrav:  

 Der kræves samlet en omsætning på mindst 4,5 millioner DKK i det seneste dispo-

nible regnskabsår. 

 Der kræves en soliditetsgrad på mindst 5 % i det seneste disponible regnskabsår. 

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til 

virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes såle-

des som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Beregningen 

skal angives i beskrivelsesfeltet i ESPD’ et i forbindelse med angivelse af de finansiel-

le nøgletal i del IV, B. 

 
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som 

ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regn-

skabsår. Soliditetsgraden beregnes på baggrund af alle deltagernes samlede egenkapitaler 

og aktiver. 

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som 

virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgra-

den beregnes på baggrund af alle deltagernes samlede egenkapitaler og aktiver. 

Se yderligere afsnit 6.6 for aflevering af ESPD’et, når ansøger baserer sig på andre enhe-

ders formåen. 

6.3.1. Dokumentation 
Inden endelig tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at 

tildele kontrakten, skulle fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet i 

ESPD’et. 

Ordregiver forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt i udbudsproceduren, at anmode en 

ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgi-

vet i ESPD’et, hvis ordregiver vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren 

gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for 

fremlæggelse af dokumentation. 
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Som dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges på an-

modning: 

 Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, egenkapital og aktiver i det seneste 

disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller 

startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning, egenkapital og aktiver 

foreligger.   
 

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet do-

kument, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at frem-

lægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.  

Ordregiver vurderer, om der er en gyldig grund til, at der ikke kan fremsendes de krævede 

former for dokumentation, om dokumentationen er passende, og om den godtgør den 

økonomiske og finansielle formåen. 

 

Læs mere om muligheden for at deltage sammen med andre og dokumentation i den for-

bindelse i afsnit 6.6. 

6.4. Krav til teknisk og faglig formåen   

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen: 

 Referencer på opgaver udført inden for de seneste tre år på det udbudte område. 

Minimumskrav: Ansøger skal beskrive mindst tre og maksimalt fem referencer på opga-

ver, der er udført i virksomheden i perioden 1. marts 2015 til 1. marts 2018.  

Det er ikke et krav, at opgaven er påbegyndt eller afsluttet i perioden, men opgaven skal 

minimum have været i gang i et år i den ovenfor angivne periode. Det vil sige, at opgaver, 

der er igangsat forud for perioden og afsluttet efter periodens udløb kan medtages, hvis 

blot de har haft en varighed af minimum et år i den ovenfor angivne periode.  

Referencerne skal kunne dokumentere relevant erfaring med: 

 Vedligeholdelse af digitale selvbetjeningsløsninger. 

 Udvikling eller videreudvikling af webbaserede digitale selvbetjeningsløsninger med 

integrationer til andre it-systemer. 

 Overtagelse af lignende it-løsninger. 

 
Referencerne skal beskrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag. Beskrivelserne af 

referencerne i ESPD’et udgør den endelige dokumentation. 

Beskrivelsesteksten for hver enkelt reference må maksimalt fylde to A4 sider i den printe-

de version af ESPD’et. Dette svarer til ca. to A4 sider i et Word-dokument. Det er ansøgers 
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ansvar at sikre, at den enkelte reference ikke overstiger to A4 sider i den printede version 

af ESPD’et.  

Beskrivelsen af referencerne skal indeholde følgende oplysninger: 

 En klar beskrivelse af, hvorledes opgaven i referencen blev løst 

 Hvem opgaven er udført for 

 Referencens budget og timeforbrug 

 Opgavens tidsmæssige udstrækning 

 

6.5. Udvælgelse af antal ansøgere 

Der vil blive udvalgt fem ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud. Er der flere end fem 

ansøgere, der lever op til ovenstående krav til egnethed, vil de fem ansøgere udvælges på 

baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de mest relevante referencer. 

Følgende tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen: 

 At der dokumenteres erfaring med visitering, håndtering og effektiv løsning af 

fejlindmeldelser. 

 At der dokumenteres erfaring med digitale selvbetjeningsløsninger baseret på 

Microsoft SharePoint.  

 At der dokumenteres erfaring med opsætning af spørgeskemaer i Microsoft In-

foPath. 

 At der dokumenteres erfaring med integrationer til fællesoffentlige systemer, 

som NemLog-In, CVR og lignende.  

 At der dokumenteres erfaring med integration til ESDH-løsning. 

 At der dokumenteres erfaring med vedligehold og videreudvikling af løsninger, 

der driftes af andre end leverandøren selv. 

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger om referencerne, som ansøger angiver i 

ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen. Hvis ansøger lever op til ovenstående krite-

rier for udvælgelse, skal ansøger i ESPD’ets del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede 

ansøgere, blot besvares med ”Ja”. Det er således ikke et krav, at ansøger angiver yderligere 

oplysninger eller beskrivelser i ESPD’ets del V. 

6.6. Mulighed for at deltage i udbuddet sammen med andre  

En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre 

eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og ud-

vælgelse, skal kun udfylde ét ESPD.  
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Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår 

et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. 

ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.   

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve 

op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager 

ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver en-

hed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed øn-

sker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller refe-

rencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for 

de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af 

del IV, B, C og del V.  

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet 

for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-

erne.  

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen 

med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager 

sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og soliditetsgrad og samlet afle-

vere mindst tre og maksimalt fem referencer. 

6.6.1.  Dokumentation  

Inden endelig tildeling af rammeaftalen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hen-

sigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgi-

vet i ESPD’et. Der skal også indhentes dokumentation fra de enheder som ordregiver base-

rer sig på eller deltager sammen med. Der er tale om dokumentation for udelukkelses-

grundene som angivet i afsnit 6.2.1. 

Ordregiver forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en 

ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgi-

vet i ESPD’et, hvis ordregiver vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren 

gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for 

fremlæggelse af dokumentation. 

Når tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders formåen skal følgende doku-

mentation fremlægges på ordregivers anmodning: 

 Støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver 

faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Støtteer-

klæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende en-

hed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. 
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Deltager tilbudsgiver sammen med andre fx i et konsortium hæfter deltagerne solidarisk. 

Hvis en sammenslutning af deltagere som fx et konsortium får tildelt kontrakten, skal 

hvert medlem af sammenslutningen afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for 

kontraktens opfyldelse. 

6.7. Frist for ansøgning om deltagelse 

Fristen for ansøgning om deltagelse er fredag den 16. marts 2018 kl. 12.00.   

Ansøgninger om deltagelse som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i be-

tragtning.  

6.8. Aflevering af ansøgning om deltagelse 

Ansøger skal ved ansøgning om deltagelse aflevere følgende: 

1. Udfyldt ESPD-fil (xml-format) i elektronisk format. Udfyldelsen skal omfatte: 

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør 

o A: Udfyldes 

o B: Udfyldes, hvis ansøger har andre til at repræsentere sig i udbudsproces-

sen 

o C: Udfyldes, hvis ansøger baserer sig på andre enheder for at leve op til de 

stillede krav til egnethed og udvælgelse 

Del III: Udelukkelsesgrunde 

o A, B og C: Udfyldes  

Del IV: Udvælgelseskriterier 

o B: Udfyldes med angivelse af virksomhedens samlede årlige omsætning og 

soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Beregningen af solidi-

tetsgraden skal angives i det tilhørende beskrivelsesfelt.  

o C: Udfyldes med angivelse af tre-fem referencer 

Del V: Udfyldes ved ”ja” eller ”nej”. Der skal ikke ske yderligere beskrivelser, da 

udvælgelsen sker på baggrund af beskrivelserne af referencerne i Del IV, C. 

Del VI: Afsluttende erklæringer 

2. ESPD-filen kan underskrives elektronisk, men det er ikke et krav. Hvis ESPD’et ik-

ke er underskrevet elektronisk, skal der enten afleveres en udskrift af ESPD’et som 

er underskrevet eller et underskrevet følgebrev, som bekræftelse på virksomhe-

dens afgivelse af ansøgning om deltagelse. 

Baserer ansøger sig på andre enheders kapacitet eller deltager ansøger sammen med an-

dre, skal ansøgningen indeholde et udfyldt ESPD fra alle enheder eller deltagere. 

Ansøgning skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Att.: Lone Brommeland og Christian M. Meyer 

Ansøgning må ikke sendes pr. e-mail. 

Ansøgning skal afleveres i tre eksemplarer i en lukket forsendelse og mærket "Ansøgning 

om deltagelse i rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData – 

ansøgning om deltagelse. Må ikke åbnes af poståbningen".  

I kuverten bedes ansøgningen også vedlægges i elektronisk form på USB-stik. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem papirversion og elektronisk version, vil papirver-

sionen have forrang.  

6.8.1. Sprog 

Det udfyldte ESPD skal afleveres på dansk. 

6.9. Skriftlige spørgsmål  

Ansøger kan stille skriftlige spørgsmål til ansøgningsfasen forud for afleveringen af ansøg-

ning om deltagelse. Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles pr. e-mail til følgende 

adresse: Lone Brommeland (lbr@kfst.dk), c.c.: Christian M. Meyer (cme@kfst.dk). 

Ordregiver tilstræber at besvare spørgsmål løbende og hurtigst muligt. Ansøgernes 

spørgsmål vil blive anonymiseret, og sammen med ordregivers besvarelser gjort tilgænge-

lige sammen med det øvrige udbudsmateriale på hjemmesiden:  

https://www.kfst.dk/om-os/verserende-udbud/ 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest tirsdag den 6. marts 2018. Hvis or-

dregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare disse spørgsmål 

senest fredag den 9. marts 2018, medmindre ordregiver vurderer, at dette er uforholds-

mæssigt byrdefuldt. Spørgsmål der modtages senere end seks dage inden udløbet af an-

søgningsfristen, vil ikke blive besvaret. 

6.10.  Underretning af ansøgere 

Når ordregiver har gennemgået de modtagne ansøgninger og udvalgt det antal ansøgere 

der fremgår af afsnit 6, vil de udvalgte ansøgere blive inviteret til at afgive tilbud. Ordregi-

ver vil samtidigt underrette samtlige ansøgere om beslutningen. 

Underretning af de forbigåede ansøgere vil indeholde en begrundelse for, hvorfor deres 

ansøgning er blevet afvist, og navnene på de ansøgere, som er blevet udvalgt. 

https://www.kfst.dk/om-os/verserende-udbud/
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7. Tilbudsfasen 

Efter ordregivers udvælgelse af ansøgere indledes tilbudsfasen med, at de udvalgte ansø-

gere opfordres til at afgive tilbud.  

Ordregiver forventer at sende invitation til afgivelse af tilbud fredag den 23. marts 2018. 

7.1. Udarbejdelse af tilbud 

Tilbud skal være baseret på det udbudsmateriale, der er oplistet ovenfor i afsnit 5.  

Tilbuddet skal være baseret på en fuld opfyldelse af samtlige mindstekrav i udbudsmate-

rialet.  

Tilbudsgiver vil i forbindelse med udarbejdelse af tilbud få mulighed for at have overvåget 

adgang til VandDatas præ-produktionsmiljø. Tilbudsgiver vil kunne tilgå VandDatas præ-

produktionsmiljø på en computer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i maksimalt tre 

timer. Tilbudsgiver skal henvende sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontakt-

person senest fredag den 6. april kl. 16.00, hvis tilbudsgiver ønsker overvåget adgang til 

VandDatas præ-produktionsmiljø. Tilbudsgiver vil herefter få tilbudt adgang til systemet i 

uge 15 eller uge 16.  

7.1.1.  Alternative tilbud 

Tilbudsgiver har, som angivet i udbudsbekendtgørelsen, ikke adgang til at afgive alterna-

tivt tilbud, dvs. komme med forslag til alternative måder at løse de udbudte opgaver på. 

7.1.2.  Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet 

Et tilbud skal indeholde de priser, beskrivelser mv. som efterspørges under de kriterier, 

som tilbuddene vurderes på baggrund af i afsnit 7.2.4.  

Der henvises til afsnit 7.2.4 for yderligere uddybning samt i forhold til mindstekrav, be-

grænsning i antal sideantal, CV’er mv.  

7.1.3.  Frist for afgivelse af tilbud 

Frist for afgivelse af tilbud er tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.00.  

Tilbud, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 

7.1.4.  Aflevering af tilbud 

Tilbud skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Carl Jacobsens Vej 35 
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2500 Valby 

Att.: Lone Brommeland og Christian M. Meyer 

Tilbud må ikke indsendes pr. e-mail. 

Tilbuddet skal afleveres i tre papireksemplarer i en lukket forsendelse og mærket "Tilbud 

på rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData – Tilbud. Må 

ikke åbnes af poståbningen".  

I kuverten bedes tilbuddet også vedlægges i elektronisk form på USB-stik. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem papirversion og elektronisk version, vil papirver-

sionen have forrang.  

7.1.5.  Sprog 

Tilbud skal afgives på dansk. Arbejdssproget er dansk. 

7.1.6.  Vedståelsesfrist 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i seks måneder regnet fra tilbudsfristens udløb.  

7.1.7.  Skriftlige spørgsmål  

Tilbudsgiver kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet forud for afleveringen af 

tilbud. Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles pr. e-mail til følgende adresse: Lo-

ne Brommeland (lbr@kfst.dk), c.c.: Christian M. Meyer (cme@kfst.dk). 

Tilbudsgivernes spørgsmål og ordregivers besvarelser vil blive anonymiseret og derefter 

sendt til samtlige tilbudsgivere pr. e-mail.  

Ordregiver tilstræber at besvare spørgsmål løbende og hurtigst muligt. 

Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest fredag den 20. april 2018. Hvis ordre-

giver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare disse spørgsmål senest 

tirsdag den 24. april 2018, medmindre ordregiver vurderer, at dette er uforholdsmæssigt 

byrdefuldt. Spørgsmål der modtages senere end seks dage inden udløbet af tilbudsfristen, 

vil ikke blive besvaret. 

7.1.8.  Forbehold  

Ved afgivelsen af tilbud må tilbudsgiver ikke tage forbehold over for grundlæggende ele-

menter, idet ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med sådanne forbehold. 

Ved forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet forstås et forbehold, 

som kan have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i udbudspro-
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ceduren, eller fordrejet konkurrencen mellem ansøgere eller tilbudsgivere, såfremt forbe-

holdet tillades.  

Flere forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan samlet set 

medføre, at forbeholdene må anses som grundlæggende. 

Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet fremstår klart og utvetydigt, således der ikke op-

står tvivl om, hvorvidt der tages forbehold for udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne opfordres 

derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at 

stille spørgsmål i tilbudsfasen, jf. afsnit 7.1.7.   

Forbehold over for ikke-grundlæggende elementer, vil blive kapitaliseret af ordregiver, og 

tillagt tilbudsgivers tilbudte pris. Såfremt ordregiver ikke er i stand til at kapitalisere til-

budsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er ordregiver forpligtet til at afvise tilbuddet. 

Ordregiver har dog også ret til ikke at tage tilbud med forbehold i betragtning. 

7.1.9.  Fortrolighed 

Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at oplysninger i tilbud kan være omfattet af adgan-

gen til aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.  

Såfremt ordregiver skulle modtage en anmodning om aktindsigt i en tilbudsgivers doku-

menter, vil ordregiver foretage høring af den berørte tilbudsgiver, der herefter får mulig-

hed for at angive, om dokumenterne indeholder oplysninger, der af forretningsmæssige 

hensyn ønskes undtaget fra aktindsigt. Den berørte tilbudsgiver skal i forbindelse med 

høringen anføre en konkret begrundelse for, hvorfor en given oplysning ønskes undtaget 

fra aktindsigt. 

Ordregiver vil inddrage tilbudsgivers høringssvar i vurderingen af, om der er oplysninger, 

der skal undtages aktindsigt. Ordregiver vil, uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om for-

trolighed, efter omstændighederne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som 

følger af lovgivningen. 

7.1.10. Forhandlingsforbud  

Ved udarbejdelsen af tilbuddet skal tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke 

kan forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud.  

Der må i overensstemmelse med EU-retten og udbudsloven kun finde drøftelser sted med 

ansøgere eller tilbudsgivere, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere ind-

holdet af deres ansøgninger eller tilbud, og i det omfang dette ikke giver anledning til for-

skelsbehandling.  
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Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne 

bør drage omsorg for, at deres tilbud er udarbejdet således, at kontrakten vil kunne indgås 

uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og ordregiver. 

Tilbudsgiver opfordres derfor til at sikre, at de afleverede ansøgninger og tilbud er fyl-

destgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger 

og er præcise i enhver henseende. 

7.2. Tilbudsevaluering 

7.2.1.  Åbning af tilbud 

Efter tilbudsfristens udløb åbnes tilbuddene. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at over-

være åbningen af tilbud. 

7.2.2.  Formelle fejl og mangler ved tilbuddet  

Efter tilbuddene er åbnet, vil ordregiver som det første vurdere, hvorvidt tilbuddene op-

fylder de formelle krav i udbudsmaterialet.  

Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder ordregiver sig retten til 

at indhente supplerede oplysninger eller dokumenter inden for rammerne af udbudslo-

vens § 159, stk. 5. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til at indhente supplerende op-

lysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne. 

7.2.3.  Vurdering af forbehold 

Efter den indledningsvise vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets 

formelle krav, vil ordregiver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder for-

behold, som medfører, at et tilbud skal afvises jf. afsnit 7.1.8.  

7.2.4.  Kriterier for vurdering af tilbud 

Ordregiver vurderer tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem 

pris og kvalitet”. 

Vægtningen af de enkelte underkriterier fremgår nedenfor efter kriteriet. 

1. Pris, 30 % 

Kriteriet bedømmes på baggrund af den samlede tekniske evalueringspris, som beregnes i 

Bilag 9, Appendiks A, blok 9. 

2. Kvalitet i opgaveløsningen, 20 % 

Kriteriet bedømmes på baggrund af nedenstående to delkriterier (a og b), som indgår i 

vurderingen med den angivne vægtning: 
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a) Tilbudsgivers beskrivelse i Bilag 4 af sine standarder, metoder og procedurer for 

test og kvalitetssikring af udførelsen af ydelserne i forhold til Kundens it-miljø, 50 

%. 

 
Det vægter positivt, at tilbudsgiver demonstrerer, at der er implementeret effektive, 

velgennemprøvede og pro-aktive standarder, metoder og procedurer i tilbudsgivers 

organisation, som kan sikre en høj kvalitet af de ydelser, som tilbudsgiver leverer i 

forbindelse med den udbudte opgave.  

Beskrivelsen kan fx tage udgangspunkt i:  

o Uddannelse af relevante medarbejdere i kvalitetssikringsmetoder. 

o Relevante certificeringer eller efterlevelse af relevante ISO-standarder eller 

lignende standarder for kvalitetssikring. 

o Relevante processer for eller redskaber til kvalitetssikring af kode, test af 

browser kompatibilitet eller integrationer til andre it-systemer. 

 

Beskrivelsen må maksimalt fylde to A4 sider inkl. eventuelle illustrationer. 

 

b) Tilbudsgivers beskrivelse i Bilag 15, ”Tabel 1. Relevante parametre til leverandørens 

styring af sin it-sikkerhed baseret på ISO27001, anneks A.” af sin opfyldelse af pa-

rametrene, 50 %.  

 

For hvert af de specifikke parametre i Bilag 15, Tabel 1, skal tilbudsgiver beskrive, 

hvordan de opfylder de specifikke parametre, medmindre parameteret slet ikke op-

fyldes eller opfyldes fuldt ud.  

 

Hvis et parameter slet ikke opfyldes eller opfyldes fuldt ud angives dette, og der skal 

ikke fremgå yderligere beskrivelse af parameteret. 

 

Beskrivelserne må maksimalt fylde en halv A4 side pr. parameter. 

 

Det vægter positivt, hvis parametrene opfyldes fuldt ud. Hvis alle parametrene op-

fyldes fuldt ud, gives der maksimum point, jf. nedenstående pointskala (se mere un-

der afsnit 7.2.5).  

 

Det trækker ned i vurderingen, hvis tilbudsgiver slet ikke opfylder et parameter el-

ler kun delvist opfylder et parameter. Hvis ingen parametre opfyldes, gives der mi-

nimum point, jf. nedenstående pointskala (se mere under afsnit 7.2.5).  

 

Ved delvis opfyldelse, vil det vurderes i hvor høj grad parameteret opfyldes og der 

gives point herefter, jf. nedenstående pointskala (se mere under afsnit 7.2.5). 
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Ved angivelse af fuld opfyldelse kan ordregiver på ethvert tidspunkt bede om doku-

mentation herfor. 

 
3. De tilbudte konsulenters kompetence, 50 % 

Kriteriet bedømmes på baggrund nedenstående to delkriterier (a og b), som indgår i vur-

deringen med den angivne vægtning: 

a) Vedligeholdelsesteam, 50 %. 

b) Videreudviklingsteam, 50 %. 

 
Kravene til de tilbudte teams fremgår af Bilag 5. 

Beskrivelse af de tilbudte teams skal ske i Bilag 5, afsnit 9 og Appendiks A.  

Beskrivelserne i Appendiks A må maksimalt fylde en A4-side pr. medarbejder. 

Ved bedømmelsen af delkriterierne vedligeholdelsesteam og videreudviklingsteam vægter 

det positivt:  

 Jo mere relevant erfaring, det tilbudte team samlet har, vurderet ift. de enkelte kon-

sulenters involvering i opgaven. 

 At certificeringerne er relevante ift. den udbudte opgave (læs mere om den udbudte 

opgave i Bilag 3). 

 
7.2.5. Evalueringsmetoden 

Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en prismodel.  

I prismodeller omregnes point for kvalitet til kronebeløb, som vægtes sammen med til-

budspriserne i evalueringen af, hvilket tilbud der har det ”bedste forhold mellem pris og 

kvalitet”.  

Underkriteriet ”pris” vurderes på baggrund af den evalueringstekniske pris, der er udreg-

net på baggrund af de priser, der er angivet i prisbilaget, jf. Bilag 9, Appendiks A. 

De kvalitative underkriterier (fx ”de tilbudte konsulenters kompetencer”) bedømmes på 

en skala fra 0-8 point, som forklaret nedenfor, hvor nul point gives for bedst mulige opfyl-

delse af kriteriet og otte point gives for dårlig opfyldelse af kriteriet. I den samlede point-

score for de kvalitative underkriterier indgår de relevante delkriterier til underkriteriet 

med den vægtning, som er anført i afsnit 7.2.4.  

Evalueringsbeløbet for det kvalitative underkriterium under en rammeaftale opgøres 

ved at gange den samlede pointscore for underkriteriet med omregningsbeløbet. Om-
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regningsbeløbet er et gennemsnit af priserne for alle modtagne tilbud på en rammeaftale 

divideret med otte. Se det fiktive eksempel i næste afsnit.  

Hvert tilbuds samlede evalueringsbeløb opgøres som summen af: 

 Den tilbudte pris ganget med kriteriets vægtning 

 Evalueringsbeløbet for det kvalitative underkriterium ganget med kriteriets vægt-

ning. 

Bedømmelse af underkriterier og delkriterier 

Ved evalueringen bedømmes, hvor mange point hvert tilbud skal have på delkriterierne til 

de kvalitative underkriterier fx ”de tilbudte konsulenters kompetencer” ved brug af føl-

gende absolutte pointskala:  

Opfyldelse af kriteriet Point 

Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 0 

Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 1 

God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2 

Over middel i opfyldelse af kriteriet 3 

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4 

Under middel i opfyldelse af kriteriet 5 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  6 

Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet 7 

Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 8 

 

Eksempel på evalueringsmetodens anvendelse 

Den følgende boks indeholder et fiktivt eksempel, som illustrerer, hvordan den beskrevne 

model for evalueringen fungerer i relation til kriterierne. 

 

Underkriteriet "pris"   A B C D E 

Samlet evalueringstek-
nisk pris (fremgår af 
Bilag 9, Appendiks A)   

 kr.              
2.250.000  

 kr.            
2.600.000  

 kr.              
2.925.000  

 kr.               
2.125.000  

 kr.             
3.050.000  

       Omregningsbeløbet opgøres som gennemsnittet af den samlede pris af de fem tilbud, divideret med 8 (da 8 er det højeste 
point). Det giver et omregningsbeløb på 323.750 kr. pr. point. 
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Den samlede pointscore for underkriterierne "kvalitet i opgaveløsningen" og "de tilbudte konsulenters kompetencer" beregnes 
på baggrund af bedømmelserne af de fastsatte delkriterier og deres angivne vægtning:  

Underkriteriet "kvali-
tet i opgaveløsningen" Vægt A B C D E 

a) Kvalitetssikring 50% 3 2 1 5 1 

b) It-sikkerhed 50% 4 2 2 3 0 

Samlet vægtet bedøm-
melse 100% 3,5 2,0 1,5 4,0 0,5 

Evalueringsbeløb for 
kriteriet ”kvalitet i 
opgaveløsningen” 
(323.750 kr. pr. point)    

 kr.                 
1.133.125  

 kr.               
647.500  

 kr.                 
485.625  

 kr.               
1.295.000  

 kr.                  
161.875  

       
Underkriteriet "de 
tilbudte konsulenters 
kompetencer" Vægt A B C D E 

a) Vedligeholdelses-
team 50% 3 2 1 5 1 

b) Videreudviklings-
team 50% 3 1 0 4 1 

Samlet vægtet bedøm-
melse 100% 3,0 1,5 0,5 4,5 1,0 

Evalueringsbeløb for 
kriteriet ”de tilbudte 
konsulenters kompe-
tencer” (323.750 kr. pr. 
point)    

 kr.                  
971.250  

 kr.               
485.625  

 kr.                   
161.875  

 kr.               
1.456.875  

 kr.                
323.750  

       
  Vægt 

A B C D E 

Samlet vægtet pris 
(samlet evalueringstek-
nisk pris * vægt) 

30% 

kr. 675.000 kr. 780.000 kr. 877.500 kr. 637.500 kr. 915.000 

Samlet vægtet kvalitet i 
opgaveløsningen (kvali-
tet i opgaveløsningen * 
vægt) 

20% 

kr. 226.625 kr. 129.500 kr. 97.125 kr. 259.000 kr. 32.375 

Samlet vægtede kompe-
tencer (de tilbudte 
konsulenters kompe-
tencer * vægt) 

50% 

kr. 485.625 kr. 242.813 kr. 80.938 kr. 728.438 kr. 161.875 

Samlet evalueringsbe-
løb 

100% 
kr.  

1.387.250,00 
kr. 

1.152.312,50 
kr. 

1.055.562,50 
kr. 

1.624.937,50 
kr. 

1.109.250,00 

       Tilbud C vinder med laveste evalueringsbeløb. 
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       Evalueringsbeløbet og de øvrige beløb i eksemplet er udelukkende fiktive beløb, der anvendes som en del af prismodellen i 
forhold til beregningen af hvilket tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

 

7.3. Tildeling af kontrakt 

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kva-

litet på baggrund af de anførte kriterier i afsnit 7.2.4. og evalueringsmetoden i afsnit 7.2.5., 

træffer ordregiver beslutning om tildelingen af rammeaftalen.  

7.3.1.  Dokumentation for ESPD 

Såfremt den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, ikke tidli-

gere i processen har dokumenteret oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 

151, stk. 2, vil denne tilbudsgiver skulle dokumentere oplysningerne før ordregivers ende-

lige beslutning om tildeling af kontrakten, jf. udbudslovens § 151, stk. 1. 

Dokumentation, som tilbudsgiver skal fremlægge, fremgår af afsnit 6.2.1 og 6.4.1.  

Ordregiver vil anmode tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation og tilbudsgiver får 

herefter en frist på ca. to en halv uge til at fremlægge dokumentation for ESPD’ et. 

7.3.2.  Underretning og standstill-periode 

Når ordregiver har modtaget og accepteret dokumentation for ESPD’et, skal ordregiver 

samtidigt underrette samtlige tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Underretningen af 

de tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, men som ikke tildeles kontrakten, vil 

indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de 

relative fordele og ulemper ved de vindende tilbud, navnet på de vindende tilbudsgivere, 

samt hvornår standstill-perioden udløber. 

Ordregiver underskriver først kontrakt med de valgte tilbudsgivere efter standstill-

periodens udløb, som er 10 kalenderdage efter at underretningen er afsendt pr. e-mail. 

En tilbudsgiver, som ikke er blevet tildelt en kontrakt, er bundet af sit tilbud indtil ordre-

giver har indgået kontrakt med de vindende tilbudsgivere, men dog ikke længere end ved-

ståelsesfristen, jf. punkt 7.1.6. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er under-

skrevet. 

Efter kontrakten er underskrevet, vil ordregiver sende en bekendtgørelse om tildelingen 

til offentliggørelse på TED.  

7.3.3.  Omkostninger ved deltagelse 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordregi-

ver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforret-

ningen uden tildeling af kontrakt.  
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Ordregiver er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddene til tilbudsgivere. 


