
Tjekliste til udformning af krav 

 

KOMBIT er en indkøbscentral og alle krav til den ønskede leverance skal derfor formuleres så kravet er 

foreneligt med udbudsreglerne. Følgende tjekliste er en guide som kan konsulteres i forbindelse med 

formuleringen af kravet. 

 

1. Krav kan som udgangspunkt formuleres som minimumskrav, krav eller optioner.  

a. Minimumskrav skal tilbydes og det skal som udgangspunkt være muligt at lave en ja/nej 

test til at vurdere om kravet er opfyldt ved evalueringen af tilbuddet. Hvis et minimumskrav 

fordrer en længere kvalitativ prøvelse er det muligvis ikke egnet som minimumskrav.  

b. Krav indgår som konkurrenceparameter i evalueringen af et tilbud. Kravet kan derfor som 

udgangspunkt formuleres således at kravet kan opfyldes i varierende grad. En tilbudsgiver 

kan derfor vælge at opfylde kravet på den måde der giver bedst mening i forhold til 

tilbudsgivers løsning. Bemærk derfor at en tilbudsgiver kan vælge at lade være med at 

opfylde et krav. Dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, men den manglende 

opfyldelse har konsekvenser for evalueringen af tilbuddet. 

c. Optioner er tilkøb formuleret som krav, og som skal tilbydes af tilbudsgiver. Der er således 

indbygget et minimumskrav i optioner: optionen skal tilbydes. Herudover skal optionen 

evalueres som et selvstændigt krav, dvs. det kan opfyldes i højere eller mindre grad. 

2. Krav, der ikke er minimumskrav, indgår i evalueringen af et tilbud. For hvert krav skal ordregiver 

derfor overveje, i hvilken grad opfyldelsen af kravet bidrager til at identificere det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud.  

a. Ikke alle forhold er egnet som krav. Eksempelvis kan et krav om, at en test skal være udført 

inden for en bestemt tidsgrænse måske snarere anses som et generelt vilkår for afvikling af 

en test, hvor "kravet" snarere skal fremgå af et relevant testbilag, end af en 

kravspecifikation.  

b. Husk at da krav indgår i evalueringen kan det være relevant at holde mængden af krav 

nede, således at evalueringsværdien af det enkelte krav ikke udvandes. 

3. Overvej sprogbrug. Det er forkert at anvendes udtrykket "som minimum" i et krav der ikke er et 

minimumskrav, da det kan give den opfattelse at kravet indeholder nogle ufravigelige bestanddele. 

Tilsvarende må et minimumskrav ikke indeholde en for stor grad af kvalitativ vurdering. Nogle 

gange vil det være nødvendigt at splitte kravet op i to: et minimumskrav om at et eller andet 

forhold skal være opfyldt eller tilbudt, og et andet i forlængelse heraf hvor kravet evalueres 

kvalitativt. 


