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1. Indledning og beskrivelse 
Det almennyttige boligselskab Boligselskabet Sjælland, Roskilde ønsker at indgå en ram-
meaftale om teknisk rådgivning og bistand med 6 leverandører med henblik på hurtigt og 
bekvemt at kunne tilkøbe nærmere fastlagte ydelser fra en afgrænset gruppe leverandø-
rer. Tildeling af de konkrete opgaver under rammeaftalen sker efterfølgende ved gen-
nemførelse af miniudbud.  
 
Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150 mio. kr. ekskl. moms over de 
næste par år.  
 
Nærværende udbudsbetingelser beskriver processen for udbuddets gennemførelse og 
fastsætter de krav, der er til udbudsproceduren.  
 
Rammeaftalen udbydes som begrænset udbud efter udbudsloven og omfatter både arki-
tektydelser og ingeniørydelser. Rammeaftalen er ikke opdelt henset til kompleksiteten og 
størrelsen af de konkret udbudte opgaver, ligesom ordregiver ikke forventer at benytte 
sig af bygherrerådgivning.  
 
I forbindelse hermed ønsker ordregiver at prækvalificere 12 ansøgere til at afgive tilbud 
på rammeaftalen. 
 
Udbudsproceduren er således opdelt i to faser. En ansøgningsfase og en tilbudsfase. En-
hver virksomhed kan deltage i ansøgningsfasen, men kun de ansøgere, der af ordregiver 
modtager opfordring hertil, kan afgive et tilbud.  
 
Rammeaftalen baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Ark 
og FRI.  
 
Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombyg-
ning, istandsættelse og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de af boligselskabet 
administrerede ejendomme, herunder delt rådgivning, projektledelse, projektering, to-
talrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- 
og nybygningsprojekter. Ejendommene er i al væsentlighed beliggende på Midtsjælland.  
 
Rammeaftalen forventes at løbe i 2 år med mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 
gange 1 år.  
 
Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvilket indebærer at Boligselskabet Sjælland ikke er for-
pligtet til at anvende rammeaftalen.  
 
Rammeaftalen vil være undergivet dansk ret.  
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2. Ordregiver 
Rammeaftalen udbydes af 
 
Boligselskabet Sjælland 
CVR nr. 4200 8419 
Sjællandsvænget 1 
4000 Roskilde 
E-mail: peb@bosj.dk 
 
Kontaktperson hos ordregiver vil være: 
 
Advokat Henrik Bartels 
c/o ADVODAN Glostrup A/S 
Glostrup Torv 6-10 
2600 Glostrup 
E-mail: heba@advodan.dk 
Ved henvendelse bedes sagsnr. 157205 oplyst. 
 
Kontaktpersonen kan med bindende virkning for ordregiver forpligte denne under ud-
buddet. Ordregiver kan på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet udpege en 
anden kontaktperson.  
 
3. Udbudsmaterialet 
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 
 

 Nærværende udbudsbetingelser  

 Bilag 1: Udbudsbekendtgørelsen offentliggjort den 1. februar 2017 i EU-
Tidende/TED-databasen  

 Bilag 2: ESPD formularen udfyldt af ordregiver (link) 

 Bilag 3: Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura 

 Bilag 4: Erklæring ved brug af underrådgivere 

 Bilag 5: Tilbudsliste 

 Bilag 6: Udkast til Rammeaftalen 
 
Udbudsmaterialet offentliggøres på ordregivers hjemmeside samtidig med offentliggø-
relse af udbudsbekendtgørelsen, bilag 1, den 1. februar 2017. Endvidere kan udbudsma-
terialet vederlagsfrit rekvireres hos ordregivers ovennævnte kontaktperson, jf. pkt. 2.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende prækvalifikationen og udbudsmaterialet skal senest 
den 23. februar 2017 kl. 23.59 rettes skriftligt til ordregivers kontaktperson, jf. pkt. 2. 
  
Mailen skal mærkes: ” Boligselskabet Sjælland – Spørgsmål”.  
  
Spørgsmål som modtages inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage 
inden udløbet af ansøgningsfristen.  

mailto:peb@bosj.dk
mailto:heba@advodan.dk
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Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil ikke blive besvaret.  
 
Alle spørgsmål tilstræbes besvaret løbende. Ansøger må dog påregne, at svartiden vil 
afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet.  
 
Alle supplerende oplysninger, spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort senest den 2. marts 2017, på Ordregivers hjemmeside:  
 
http://bosj.dk/erhverv/udbud. 
  
Ved spørgsmål der giver anledning til rettelser eller præciseringer i forhold til nærværen-
de udbudsmateriale, vil svarene blive offentliggjort som rettelsesblade på ordregivers 
førnævnte hjemmeside.  
 
Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille 
spørgsmål til udbudsmaterialet.  
 
Ansøger bærer selv ansvaret for at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden. 
 
4. Kriterier for udelukkelse, egnethed og udvælgelse 
Som anført i indledningen ønsker ordregiver at indgå rammeaftaler med 6 leverandører.  
 
For at opnå en fornuftig konkurrence om opgaven, ønsker ordregiver at prækvalificere i 
alt 12 virksomheder til at afgive tilbud på opgaven. 
 
Efter udbudsloven skal ordregiver kræve, at ansøgere benytter det fælles europæiske 
udbudsdokument, ESPD.  
 
Ordregiver har udfyldt og vedlagt et ESPD, som en del af udbudsmaterialet, bilag 2. 
 
Ansøgere skal udfylde ESPD-formularen, der vedlægges ansøgningen som foreløbigt be-
vis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.  
 
Ansøgningen skal være modtaget hos ordregiver på e-mail heba@advodan.dk, senest 
den 10. marts 2017. 
 
E-mailen mærkes ”Udbud Boligselskabet Sjælland – Ansøgning”. 
 
Ved overskridelse af ansøgningsfristen vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende tilbudsgivningen og udbudsmaterialet skal senest den 
26. april 2017 rettes skriftligt til ordregivers kontaktperson, jf. pkt. 2. 
  
Mailen skal mærkes: ” Boligselskabet Sjælland – Spørgsmål”.  
  

http://bosj.dk/erhverv/udbud
mailto:heba@advodan.dk
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Spørgsmål som modtages inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage 
inden udløbet af ansøgningsfristen.  
 
Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil ikke blive besvaret.  
 
Alle spørgsmål tilstræbes besvaret løbende. Ansøger må dog påregne, at svartiden vil 
afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet.  
 
Alle supplerende oplysninger, spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort senest den 3. maj 2017, på Ordregivers hjemmeside:  
 
http://bosj.dk/erhverv/udbud. 
 
Virksomheder der ønsker at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal oplyse og 
vedlægge følgende dokumentation:  
 
4.1 Den juridiske person 
Ansøgeren skal klart og entydigt angive, hvilken juridisk person, der er ansøger og der-
med ansvarlig overfor ordregiver.  
 
4.2 Generelle oplysninger 
Ansøgningen skal indeholde klare og entydige oplysninger om, ansøgers firmanavn (den 
juridiske person), CVR nr., adresse, telefonnummer, e-mail og kontaktperson. 
 
Oplysningerne skal fremgå af ESPD’en.  
 
4.3 Ansøger er en sammenslutning af juridiske personer 
For det tilfælde, at ansøgningen indgives af en sammenslutning af juridiske personer, skal 
hver af disse angives klart og entydigt, og der skal samtidig angives en fælles befuldmæg-
tiget, som ordregiver med bindende virkning for ansøger kan indgå aftale med.  
 
Deltagerne hæfter solidarisk, og hver deltager i sammenslutningen skal afgive skriftlig 
erklæring om solidarisk hæftelse for opfyldelse af kontrakten, bilag 3.  
 
I det omfang ansøger er en sammenslutning af juridiske personer, skal deltagerne i sam-
menslutningen opfylde de krav, der stilles i nærværende udbudsmateriale til ansøgeren 
samt følge instrukserne i ESPD’en.  
 
Det er tilstrækkeligt, at mindst én af deltagerne i sammenslutningen opfylder de i pkt. 
4.6.1 omhandlede krav til omsætning, og at deltagerne i sammenslutningen samlet be-
dømt opfylder de i pkt. 4.6.2 omhandlede krav til referencer.  
 
4.4 Underrådgivere  
Ansøgeren skal i ESPD’en del III C angive, om ansøgeren ønsker at anvende underrådgive-
re. I bekræftende fald skal de pågældende underrådgivere tilsvarende selvstændigt ud-
fylde relevante dele af ESPD’en.  

http://bosj.dk/erhverv/udbud
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Ansøger skal endvidere udfylde og vedlægge vedhæftede ”Erklæring ved brug af under-
rådgivere”, bilag 4 
 
Det er tilstrækkeligt, at enten ansøgeren eller underrådgiveren opfylder de i pkt. 4.6.1 
omhandlede krav til omsætning, og at ansøgeren og underrådgiveren samlet bedømt 
opfylder de i pkt. 4.6.2 omhandlede krav til referencer.  
 
Ordregiver kræver i henhold til udbudslovens § 144, stk. 6, at underrådgivere skal hæfte 
solidarisk for kontraktens gennemførelse, og ansøger og underrådgiver skal afgive skrift-
lig erklæring om solidarisk hæftelse for opfyldelse af kontrakten.  
 
Såfremt ansøgeren alene ønsker at anvende underrådgivere, men ikke ønsker at anvende 
underrådgiverens egenskaber eller kapacitet til at dokumentere sin egnethed til at opfyl-
de kontrakten, behøver ansøger ikke fremsende oplysninger om underrådgiverens eg-
nethed.  
 
4.5 Kriterier for udelukkelse  
Ordregiver er pligtig at udelukke ansøgere, der er omfattet af en eller flere af de i ud-
budsloven anførte obligatoriske udelukkelsesgrunde.  
 
Ansøgerne skal ved udfyldelse del III af ESPD’en erklære, at der ikke foreligger obligatori-
ske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135 og § 136.  
 
Kontrol af, om ansøgeren bør udelukkes, foretages på grundlag af ESPD’en. Ordregiver 
forbeholder sig ret til at fremsætte krav om særskilt dokumentation for, at der ikke fore-
ligger en obligatorisk udelukkelsesgrund.   
 
Der anvendes ingen frivillige udelukkelsesgrunde.  
 
Såfremt en deltager i en sammenslutning er omfattet af de obligatoriske udelukkelses-
grunde, vil sammenslutningen som helhed vil blive udelukket.  
 
4.6 Egnethed – kriterier for prækvalifikation 
Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 12 ansøgere til at afgive tilbud på opgaven.  
 
Ved udvælgelsen heraf vil ordregiver lægge vægt på ansøgernes økonomiske og tekniske 
formåen.  
  
4.6.1 Ansøgerens økonomiske egnethed 
Ansøger skal udfylde ESPD’en afsnit IV B om ansøgerens økonomiske og finansielle for-
måen.  
 
Ansøger skal afgive følgende nøgletal fra ansøgers årsrapporter for de seneste 3 regn-
skabsår med angivelse af virksomhedens  
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 Samlede omsætning  

 Egenkapital  

 Soliditetsgrad  

 Resultat før skat 
 
Oplysningerne skal alene være summariske oplysninger, og kan angives i et separat bilag 
til ansøgningen. 
 
Ansøger skal endvidere som dokumentation for ansøgerens økonomiske egnethed ved-
lægge ansøgers revisorpåtegnede og godkendte årsrapporter for de seneste 3 regn-
skabsår.  
 
Hvis virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, skal ansøger oplyse de relevante nøgletal for 
hvert af de afsluttede regnskabsår samt angive, at ansøger ikke har eksisteret i 3 år. 
 
Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal de under pkt. 4.6.1 anførte 
oplysninger vedlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen. 
 
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde 
kontrakten: 
 
Ansøger skal ifølge seneste årsrapport have en soliditetsgrad på mindst 10 %.  
 
Ansøger skal i det seneste regnskabsår have haft en omsætning på mindst 10 mio. kr.  
  
Ansøger skal i de seneste tre regnskabsår have haft et positivt resultat før skat samt en 
positiv egenkapital.  
 
Ansøgernes økonomiske egnethed vurderes ud fra de samlede økonomiske oplysninger.  
 
4.6.2 Ansøgers tekniske egnethed  
Ansøgerne skal udfylde del IV C i ESPD’en samt vedlægge en referenceliste omfattende 
de mest betydelige arbejder eller tjenesteydelser ansøger har udført inden for de sene-
ste 3 år indenfor tilsvarende arkitekt- og ingeniøropgaver.  
 
Referencelisten skal indeholde erfaringer fra både nybyggeri og renovering, og kan inde-
holde erfaringer med udførelse af arbejder i beboede lejligheder samt erfaring med pro-
cesforløb med renovering og nybyggeri i den almene sektor, herunder med støtte fra 
landsbyggefonden.  
 
Referencerne skal minimum angives med beskrivelse af opgavetype, ansøgerens ydelser, 
antal boligenheder og samlet byggesum. Referencerne kan angives i et separat bilag til 
ansøgningen. 
 
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk egnet til at opfylde 
kontrakten: 
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Ansøgeren skal angive mindst 5 referencer indenfor sammenlignelige opgaver, der er 
gennemført de seneste 3 år.  
 
Heraf skal ansøgeren for både for nybyggeri og for renovering dokumentere at have ud-
ført mindst én sammenlignelig opgave inden for arkitektrådgivning og mindst én sam-
menlignelig opgave inden for ingeniørrådgivning de seneste 3 år. Såfremt en reference 
indeholder både ingeniørrådgivning og arkitektrådgivning, bedes ansøger oplyse dette, 
således at den tæller med i begge kategorier.  
 
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af juridiske personer er det tilstrækkeligt, at en 
af deltagerne i sammenslutningen opfylder kriteriet.  
 
Referencerne skal angives i et separat bilag til ansøgningen, idet ansøger maksimalt kan 
angive 10 referencer, der hver for sig ikke kan overstige 2 A4 sider.  
 
Ansøgeren skal angive referencerne i prioriteret orden i forhold til evalueringen af den 
tekniske egnethed, med de højst prioriterede først. Ordregiver evaluerer de 5 højst prio-
riterede referencer fra hver ansøger. 
  
Ved evalueringen vil referencer vedrørende nybyggeri og renoveringsopgaver blive væg-
tet ligeligt, idet erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i beboede lejligheder væg-
tes højere end renoveringsopgaver i anden bebyggelse. Endelig vægtes erfaring med 
procesforløb med renovering og nybyggeri i den almene sektor (herunder med støtte fra 
landsbyggefonden) positivt.  
 
 
4.7 Evalueringsmetode 
4.7.1 Hvor mange ansøgere: 
Ordregiver har til hensigt at udvælge 12 egnede ansøgere til at afgive tilbud.  
 
4.7.2 Hvilke oplysninger danner grundlag for udvælgelsen: 
Ordregiver vil, ved udvælgelsen af de 12 virksomheder som ordregiver har til hensigt at 
prækvalificere, lægge vægt på ansøgernes økonomiske og tekniske formåen.  
 
4.7.3 Hvilken evalueringsmetode anvendes  
Hver ansøger tildeles 1-4 point for den økonomiske egnethed. 
 
Tildeling af point foretages ud fra følgende pointskala: 
 
4 point  Meget tilfredsstillende og derover 
3 point Tilfredsstillende 
2 point  Utilfredsstillende  
1 point Meget utilfredsstillende  
 
Ordregiver kan tildele en ansøger halve point. En ansøger kan således tildeles eksempel-
vis 3,5 point for økonomisk egnethed.  
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Hver ansøger tildeles 1-4 point for den enkelte reference, der evalueres i forbindelse 
med vurderingen af ansøgerens tekniske egnethed.  
 
4 point  Meget relevant og derover 
3 point Relevant 
2 point  Mindre relevant 
1 point Ikke relevant eller ingen reference 
 
Ordregiver kan tildele en ansøger halve point for en reference. En ansøger kan således 
tildeles eksempelvis 3,5 point for en reference, der vurderes at ligge mellem meget rele-
vant og relevant.  
 
Har en ansøger således opnået scoren 4, 3, 3, 2 og 1 for de fem højst prioriterede refe-
rencer, opnås en gennemsnitlig score på 2,6 
 
Dokumentationen vedrørende pkt. 4.6.1 og pkt. 4.6.2 skal vurderes ligeværdigt, og en 
ansøgers samlede score opgøres som gennemsnittet af de tildelte point.  
 
Har ansøgeren i det ovennævnte eksempel opnået en score på 3 point for den økonomi-
ske egnethed, vil ansøgerens samlede score udgøre 2,8 point.  
 

De 12 ansøgere der opnår den højeste score, vil blive vurderet til samlet at besidde de 
bedste kvalifikationer i forhold til gennemførelse af de opgaver, der er omfattet af ud-
buddet.  
 
På den baggrund vil disse 12 ansøgere blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven.  
 
Ansøgerne vil i overensstemmelse med udbudsloven blive underrettet samtidigt og 
skriftligt om prækvalifikationen.  
  
5. Kriterier for tildeling og evalueringsmetode  
Med baggrund i de ovennævnte kriterier for udelukkelse, egnethed og udvælgelse ud-
vælger ordregiver 12 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på opgaven, hvorved 
anden fase af udbuddet indledes.  
 
Tilbuddet skal være modtaget hos ordregiver på e-mail heba@advodan.dk, senest den 
12. maj 2017. 
 
E-mailen mærkes ”Udbud Boligselskabet Sjælland – Tilbud”.  
 
Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning.  
 
5.1 Tildelingskriterier 
Rammeaftalen tildeles de 6 ansøgere, hvor der er det bedste forhold mellem pris og kva-
litet.  
 

mailto:heba@advodan.dk
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Ordregiver fastsætter følgende underkriterier: 
 

 Pris 

 Kvalitet af den tilbudte rådgivning 
 
5.1.1 Pris 
Tilbudsgiver skal angive en timepris ekskl. moms for følgende medarbejdere i bilag 5, 
Tilbudslisten: 
 
Arkitekter 

 Partner (ledelsesmæssigt ansvar) 

 Arkitekter med minimum 10 års erfaring 

 Arkitekter med 3-10 års erfaring 

 Arkitekter med op til 3 års erfaring 

 Tekniske designere eller bygningskonstruktører med minimum 3 års erfaring 

 Tekniske designere eller bygningskonstruktører med op til 3 års erfaring 
 
Ingeniører 

 Partner (ledelsesmæssigt ansvar)  

 Projektleder, ingeniør med minimum 10 års erfaring 

 Sagsingeniør, ingeniør med 3-10 års erfaring 

 Ingeniører med op til 3 års erfaring 
 
Den oplyste timepris vil herefter være den maksimale timepris tilbudsgiver kan anvende, 
når tilbudsgiver efterfølgende beregner en samlet tilbudspris i forbindelse med ordregi-
vers miniudbud.  
 
Den enkelte medarbejdergruppe er angivet i bilag 5 med en vægtning, der vil ligge til 
grund ved beregningen af en gennemsnits timepris. Det er gennemsnitstimeprisen der vil 
indgå i evalueringen.  
 
5.1.2 Kvalitet af den tilbudte rådgivning 
Kvaliteten af den tilbudte rådgivning vil blive baseret på tilbudsgivers beskrivelse af føl-
gende delkriterier:  
 

 Arkitektonisk udtryk 

 Bemanding og organisation  

 Samarbejdsmodellen 
 
Ad Arkitektonisk udtryk 
På baggrund af de ved præ-kvalifikationen indsendte referencer foretager ordregiver en 
arkitektonisk vurdering, af de af tilbudsgiver udførte projekter.  
 
Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud prioritere de tidligere fremsendte 
referencer i forhold til den arkitektoniske vurdering, idet alene de 5 højst prioriterede 
referencer evalueres. Der kan være forskel på prioriteringen af de arkitektoniske refe-
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rencer, og den under pkt. 4.6.2 omhandlede prioritering af referencer i forhold til den 
tekniske egnethedsvurdering. Der kan ikke indsendes nye referencer. 
 
Der lægges vægt på de arkitektoniske kvaliteter i forhold til udformning og materialernes 
samspil samt for renoveringsopgaver på samhørigheden i forhold til den eksisterende 
bygningsmasse.   
 
Det arkitektoniske udtryk vægtes 40 %.  
 
Ad Bemanding og organisation 
Tilbudsgiver bedes beskrive organisationen, herunder vedlægge en organisationsplan 
med beskrivelse af kompetencer, ansvar og rollefordeling. 
 
Det skal fremgå, hvorledes den tilbudte projektorganisations erfaringer og kompetencer 
understøtter og sikrer opgaveløsningen.   
 
Bemanding og organisation vægtes med 35 %  
 
Ad Samarbejdsmodellen 
Tilbudsgiver bedes beskrive det påtænkte samarbejde mellem tilbudsgiver og ordregivers 
organisation i forbindelse med udførelsen af opgaverne.  
 
Der lægges vægt på tilbudsgivers serviceniveau samt den påtænkte kommunikation mel-
lem parterne.  
 
Samarbejdsmodellen vægtes med 25 %  
 
Besvarelsen af de under pkt. 5.1.1 og pkt. 5.1.2 omhandlede underkriterier vil være en 
del af tilbudsgivers tilbud, og således være forpligtende for de kommende opgaver under 
rammeaftalerne.  
 
5.2 Evalueringsmetode 
5.2.1 Den valgte evalueringsmetode 
Ordregiver har valgt evalueringsmetoden, pointmodel, til at identificere de økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.  
 
5.2.2 Vægtningen  
Ved vægtningen af underkriteriet Pris fastlægges en gennemsnits timepris, hvori arkitekt 
gennemsnits timeprisen indgår med 50 % og ingeniør gennemsnits timeprisen indgår 
med 50 %.  
 
En tilbudsgiver vil blive tildelt en score på 0-10 point for underkriteriet pris efter følgende 
point model, hvor X er lig timeprisen angivet i pkt. 5.1.1: 
 
Interval pris kr./time Beregningsmodel 
[0 ≤ X < 600]   Score = (- 0,001 * X) + 10   
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[600 ≤ X < 1.200]  Score = (- 0,0067 * X) + 13,4   
 
[1.200 ≤ X < 1.470]  Score = (- 0,02 * X) + 29,4   
 
Priser over 1.470 kr./time tildeles en score på 0. Scoren afrundes til en decimal.  
 
En timepris på 700 kr./time tildeles herefter en score på (-0,0067 * 700) + 13,4 = 8,7 po-
int.  
 
Tilsvarende tildeles en score på 0-10 point efter følgende skala for så vidt angår det arki-
tektoniske udtryk og organisationsplan og bemanding samt samarbejdsmodellen: 
 

Points Beskrivelse 

10 Gives for det fremragende tilbud, som bedst muligt opfylder underkrite-
riet  

9  

8  

7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 

6  

5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkrite-
riet 

4  

3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkrite-
riet 

2  

1  

0 Gives for et tilbud, som kun lige akkurat er konditionsmæssigt, men hvor   

 
 
Der beregnes en samlet score for kvaliteten af den tilbudte rådgivning som summen af 
den vægtede score for de tre delkriterier.  
 
Ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet vil ordregiver 
vægte underkriterierne således:  
 
Underkriterie: Vægtning: 
 
Pris  30 % 
Kvalitet af den tilbudte rådgivning  70 % 
 
Den opnåede score for Pris indgår herefter i den samlede evaluering med 30 % af den 
tildelte score. Eksempelvis vil en score på 7 indgå i den samlede evaluering med 2,1 po-
int.  
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Den opnåede score for Kvalitet af den tilbudte rådgivning indgår i den samlede evalue-
ring med 70 % af den tildelte score. Eksempelvis vil en score på 9 indgå i den samlede 
evaluering med 6,3 point. 
 
Tilbudsgiveren i eksemplet vil konkret opnå en samlet score på 8,4 point, der vil indgå i 
evalueringen i forhold til de øvrige tilbudsgivere.  
 
Ordregiver vil tildele rammeaftalen til de 6 tilbudsgivere, hvor der efter evalueringen 
foreligger det bedste forhold mellem pris og kvalitet.  
 
Frister for spørgsmål og svar samt tildeling m.v. fremgår af hovedtidsplan jf. pkt. 10.  
 
6. Formkrav 
Nærværende udbud er omfattet af udbudslovens bestemmelser om begrænset udbud. 
Der har ikke været foretaget markedsundersøgelser forud for udarbejdelse af udbudsma-
terialet.  
 
Ordregiver giver alle tilbudsgivere fri, direkte og elektronisk adgang til udbudsmaterialet, 
vederlagsfrit.  
 
Den samlede ansøgning og det samlede tilbud skal fremsendes elektronisk og skal sendes 
på e-mail inden ansøgnings- og tilbudsfristens udløb.  Ansøgning og tilbud skal afgives på 
dansk.  
 
Alle filer skal være enten Word, PDF, PowerPoint eller Excel filer.  
 
Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.  
 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af hverken ansøgning eller tilbud.  
 
Der ydes ikke dækning for udgifter i forbindelse med ansøgning og tilbudsgivning, og 
ansøgnings- og tilbudsmateriale kan ikke kræves udleveret fra ordregiver.  
 
Ansøgninger og Tilbud modtaget på andre måder end de beskrevne formkrav vil ikke 
blive taget med i vurderingen eller evaluering. 
 
7. Kontraktindgåelse 
Indgåelse af rammeaftaler vil ske på baggrund af bilag 6, Udkast til Rammeaftale. Ram-
meaftalen regulerer udbuddets vilkår og er således en integreret del af det samlede ud-
budsmateriale.  
 
8. Miniudbud 
Tildeling af opgaver under rammeaftalen vil ske ved fornyet konkurrence i form af et 
miniudbud, hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  
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Det forventes, at tidsfristerne for afgivelse af bud under rammeaftalen, miniudbuddene, 
vil være omtrent en til tre uger.  
 
Miniudbuddet vil baseres på følgende underkriterier: 
 

 Pris  

 Kvalitet af den tilbudte rådgivning 
 
Ad Pris 
Honorarformen vil fremgå af udbudsbetingelserne for miniudbuddet.  
 
Det bemærkes, at Ordregiver kan beslutte, at tilbudsgiver for så vidt angår tillægsydelser 
og ændringer vil være bundet af de i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen angiv-
ne timepriser.   
 
Underkriteriet ”Pris” vil indgå i tildelingsbeslutningen for miniudbud med 30-40 %.  
 
Ad Kvalitet af den tilbudte rådgivning 
Tilbudsgiver skal, i forbindelse med miniudbud under rammeaftalen, fremsende et skitse-
forslag samt en beskrivelse. Det nærmere omfang heraf vil fremgå af miniudbudsmate-
rialet, idet omfanget dog vil være begrænset. Beskrivelsen vil maksimalt skulle fylde 3 A4 
sider. 
 
Tilbudsgiver skal endelig vedlægge CV på den sagsansvarlige partner og projekteringsle-
der samt på to byggeledere, der skal løse den konkrete opgave. Hvert CV må maksimalt 
fylde 2 A4 sider.  
 
Det bemærkes, at det der vurderes er den konkrete persons evne til at løse den specifik-
ke opgave der udbydes under miniudbuddet. Det vil fremgå af rammeaftalen, at tilbuds-
giver er forpligtet til at drage omsorg for, at de personer der fremsendes CV’er for, reelt 
indgår i udførelsen af opgaverne, og at de alene kan erstattes af personer med mindst 
tilsvarende kvalitetsniveau. 
 
Den nærmere vægtning af delkriterierne vil fremgå af udbudsbetingelserne for miniud-
buddet, afhængig af typen af opgaver. 
 
Underkriteriet ”Kvalitet af den tilbudte rådgivning” vil indgå i tildelingen af miniudbud 
med vægtningen 60-70 %.  
 
 
9. Standstill-periode 
Rammeaftalerne kan først indgås efter udløb af en 10 dages Standstill-periode, regnet fra 
dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til tilbudsgiverne om beslutning af tilde-
ling. 
 
Bygherren fremsender meddelelse om beslutningen ad elektronisk vej.   
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10. Hovedtidsplan 
Ansøgnings- og tilbudsfasen er tidsmæssigt adskilt.  
 
Tidsplan for udbudsforretningen.  
 

Aktivitet Dato 

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen 1. februar 2017 

Seneste frist for at stille spørgsmål om præ-kvalifikation 23. februar 2017 

Seneste frist for svar på spørgsmål om præ-kvalifikation 2. marts 2017 

Ansøgningsfrist om prækvalifikation 10. marts 2017 

Samtidig underretning om prækvalifikation og afslag på 
prækvalifikation samt opfordring til afgivelse af tilbud 

 
5. april 2017 

  

Seneste frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 26. april 2017 

Seneste frist for svar på spørgsmål til udbudsmaterialet 3. maj 2017 

Tilbudsfrist 12. maj 2017 

Evaluering af tilbud Uge 20 og 21 

Forventet ordretildeling/underretning 31. maj 2017 

Standstill-periode 1. juni 2017 – 12. juni  
2017 

Forventet kontraktindgåelse 16. juni 2017 

 
(Bemærk: Rammeaftalen kan først indgås efter udløb af en 10 dages Standstill-periode, 
regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til tilbudsgiverne om beslut-
ning af tildeling)  
 
 
11. Annullering  
Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil ordregiver kunne annullere 
udbuddet i overensstemmelse med de herom gældende regler.  


