
 

 

Side 1 af 3 1 

Version final (20-3-2017) 

 

Bilag A 

 

Tilbudsevalueringen 
 

Offentligt udbud 
 

TILDELINGSKRITERIET 

Tildelingskriteriet for delaftalerne 1,2 3 og 4 er bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

 

Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Eventuelle rabatter 

for opnåelse af flere delaftaler, vil ikke blive indregnet i tilbudsevalueringen. 

 

Delaftalerne vil blive vurderet hver for sig. 

 

På hver delaftale vil der blive indgået aftale med én leverandør. 

 

For alle delaftaler gælder nedenstående underkriterier 

 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 

 

 1) Pris 50 % 

bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske sum afgivet i bilag D2 Til-

budsskema, fane 1 (delaftale 1), fane 2 (delaftale 2), fane 3 (delaftale 3) og fane 

4(delaftale 4). 

 

 2) Kvalitet 50 % 

bedømt på grundlag af følgende delkriterier, jf. nærmere beskrivelse i bilag D3 – Le-

verandørens tilbud - Kvalitetsvurdering 

 

1. Delkriterium 1: Indhold 50 % 
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2. Delkriterium 2: Medarbejder CV’er 50 % 

 

Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. Delkriterierne 

under underkriteriet kvalitet vægter med den angivne vægt. 

 

1. EVALUERINGSMETODE 

Med henblik på at vurdere, hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, 

benytter ordregiver en pointmodel til sammenstilling af underkriterierne ”Pris” og ”kvali-

tet”. Pointmodellen er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Underkriteriet ”Pris” vil blive bedømt på baggrund af den evalueringstekniske pris bereg-

net ud fra tilbudsgivers pris ganget med det maksimale antal workshops i projektperioden 

iht. opgavebeskrivelsen i bilag D1 (1) og Bilag D1 (2) samt et estimeret forbrug på de øvri-

ge positioner på den enkelte delaftale, jf. beregnet samlet evalueringstekniske sum i tilbuds-

skemaets pos. 13. hhv. fane 1-fane 4. 

 

Vurderingen af underkriteriet ”Kvalitet” vil ske i overensstemmelse med de elementer, 

som ordregiver i bilag D3 Leverandørens Tilbud har angivet vil blive tillagt positiv vægt.  

 

”Kvalitet” vurderes i overensstemmelse med tildelingskriterierne på baggrund af følgende 

absolutte vurderingsskala: 

 

Optimal  10 

Glimrende 9 

Meget god 8 

God 7 

Tilfredsstillende 6 

Middel 5 

Mindre tilfredsstillende 4 

Ringe  3 

Dårlig  2 

Meget dårlig 1 

Opfylder kun mindstekrav 0 

 

Kun de tilbud, der opnår en pointscore på kvalitet på minimum 5 point, vil kunne få tildelt 

rammeaftalerne. Det indebærer, at tilbud, der ikke lever op til dette kvalitetskrav, vil udgå 

fra evalueringen og bliver således ikke taget i betragtning. 

 

Ved sammenstillingen af vurderingen af underkriteriet ”Pris” vil ordregiver anvende en 

lineær pointmodel, som angivet nedenfor. 

 

Lineær pointmodel: 
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1. De indkomne tilbud tildeles point for ”Pris” efter en lineær model, hvor tilbuddet med 

den laveste evalueringstekniske pris får tildelt 10 point (det maksimale antal point), og 0 

point (minimumpoint) gives ved laveste pris + 50 %. 

 

Ordregiver vil justere det ovenfor angivne prisspænd i følgende tilfælde: 

 

2. Såfremt det faktiske spænd mellem laveste evalueringstekniske pris og højeste evalue-

ringstekniske pris overstiger laveste pris+50 %, anvendes et prisspænd på 100 %, såle-

des, at tilbuddet med den laveste evalueringstekniske pris får tildelt 10 point (det mak-

simale antal point), og 0 point (minimumpoint) gives ved laveste pris + 100 %. 

 

Ordregiver vil justere evalueringsmetoden i følgende tilfælde: 

 

3. Såfremt det faktiske spænd mellem laveste evalueringstekniske pris og højeste evalue-

ringstekniske pris overstiger laveste pris+100 %, anvendes følgende formel: 

4.  

Laveste tilbudspris 

    Aktuel tilbudspris x 10 = aktuelt point 

 

Der gives pointtal med 2 decimaler. 

 

Ovenstående er udtryk for, at ”Pris” vurderes relativt, således at tilbuddene vurderes op 

imod hinanden. 

Identifikation af tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet: 

Tilbuddet, der med udgangspunkt i ovenstående evalueringsmetode, har opnået det højeste 

antal point henset til kriteriernes indbyrdes vægtning, jf. bilag A, punkt 0 ovenfor, vurderes 

at være tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 


