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Indledning - skal slettes i forbindelse med brug af notatet  
 

Nærværende notat er et internt KOMBIT-dokument udarbejdet til brug i 

KOMBITs organisation og projekter. Der er således tale om et eksempel på 

KOMBITs tilgang, som udelukkende deles til inspiration. Dokumentet deles i sin 

oprindelige form og indhold. Enhver brug af dette dokument i original eller 

tilpasset form sker på eget ansvar. 

 

Vær opmærksom på, at skabelonen er lavet med udgangspunkt i, at udbuddet 

gennemføres som udbud med forhandling. Der skal derfor ske tilpasninger, hvis 

udbuddet gennemføres som begrænset udbud. 

 

Derudover skal der ske tilpasning i forhold til det konkrete indkøb/udbud.  

 

Der, hvor teksten indeholder et [ ] og er markeret med gul, skal der ske 

udfyldning. Selve den gule markering skal ændres til ”ingen farve”. 
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Notat - Resultat af tilbudsevaluering på [Indsæt projekt] 

1. Indledning 

KOMBIT fremsendte den [indsæt dato] opfordring til at afgive tilbud til de [indsæt antal] 

prækvalificerede leverandører i EU udbud nr. [indsæt].  

De prækvalificerede leverandører var: 

 [indsæt navn på leverandør + CVR-nr. + oplysninger om evt. støttende enheder] 

  

KOMBIT modtog inden tilbudsfristens udløb den [indsæt dato og tidspunkt] via EU-

Supply indledende tilbud fra følgende leverandører:  

 [indsæt navn på leverandør] 

  

[Indsæt oplysninger om evt. leverandører, som ikke afgav tilbud. Fx ”xx afstod fra at 

afgive indledende tilbud og har derfor ikke været en del af forhandlingen samt 

evalueringen af de endelige tilbud.”] 

Der blev afholdt forhandlingsmøder med [indsæt navn på leverandører] i perioden 

[indsæt dato eller periode]. Der var udsendt dagsordener til hver enkelt leverandør forud 

for møderne. Underskrevne mødereferater findes her: 

 Referat af møde med [indsæt leverandør] den [indsæt dato]: [indsæt link til det 

underskrevne referat] 

  

Den [indsæt dato] blev der via EU-Supply udsendt et brev til leverandørerne med en 

opsamling på forhandlingsmøderne samt opfordring til afgivelse af endelige tilbud.  

KOMBIT modtog inden tilbudsfristens udløb den [indsæt dato og tidspunkt] via EU-

Supply endelige tilbud fra følgende leverandører:  

 [indsæt navn på leverandør] 

  

https://share-it.kombit.dk/P134/Mder/Referat%20af%20forhandlingsmøde%20med%20EG_underskrevet.pdf
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[Indsæt oplysninger om evt. leverandører, som ikke afgav tilbud. Fx ”xx afstod fra at 

afgive endeligt tilbud.”] 

Til sikring af rette og ønsket proces igennem hele tilbudsevalueringsforløbet, blev der 

forud for modtagelsen af tilbud udarbejdet en drejebog for processen. Drejebogen 

indeholder dels en intern instruks vedrørende de praktiske foranstaltninger i forbindelse 

med tilbudsevalueringen og dels beskriver drejebogen proceduren i forbindelse med 

evaluering af tilbuddene. De væsentligste elementer fra drejebogen er behandlet i 

indeværende notat i de relevante sammenhænge.  

2. Dokumentation af forhold i ESPD 

Ifølge udbudslovens § 151 skal KOMBIT, forinden tildeling af kontrakten, kræve 

dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for, at oplysningerne i ESPD’et er 

korrekte.   

For at undgå at indgå i en ressourcekrævende forhandlingsproces med en tilbudsgiver, 

der ikke vil kunne få tildelt kontrakten, f.eks. fordi tilbudsgiver er omfattet af en 

udelukkelsesgrund, vil KOMBIT indhente dokumentation inden forhandlingsprocessen. 

KOMBIT modtog inden udløb af den fastsatte frist den [indsæt dato] dokumentation fra 

[indsæt leverandører].  

[Indsæt en beskrivelse af, hvilken dokumentation de enkelte leverandører har fremsendt, 

samt dokumentation, som KOMBIT selv har indhentet.  

Fx ”xx har som dokumentation vedr. udelukkelsesgrundene indleveret serviceattest 

dateret 15. december 2016.”]  

Dokumentationen fra [indsæt leverandører] vedr. udelukkelsesgrundene vurderes på den 

baggrund at være tilstrækkelig.  

ALTERNATIVT: 

Dokumentation fra [indsæt leverandør(er)] vedr. udelukkelsesgrundene vurderes på den 

baggrund ikke at være tilstrækkelig, og meddelelse herom er sendt til [indsæt 

leverandør(er)] den [indsæt dato]. [Indsæt nærmere beskrivelse heraf.]  

KOMBIT har derudover selv indhentet dokumentation i form af regnskaber for [indsæt 

leverandørers] opfyldelse af økonomiske mindstekrav. 

3. Evaluering af endelige tilbud 

3.1 Vurdering af konditionsmæssighed 

Efter modtagelsen af tilbuddene, blev tilbuddene gennemgået for 

konditionsmæssighed. 

Alle tilbud blev vurderet som værende konditionsmæssige.  
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ALTERNATIVT: 

Alle tilbud undtagen tilbuddet fra [xx] blev vurderet som værende konditionsmæssige. 

[Indsæt beskrivelse vedr. tilbuddet, som blev fundet ukonditionsmæssigt.]  

3.2 Kapitalisering af forbehold 

Der er ikke i tilbuddene fundet forbehold, der skal kapitaliseres. 

ALTERNATIVT: 

Der er i tilbuddet fra [xx] fundet forbehold, der skal kapitaliseres. De øvrige tilbud 

indeholdt ikke forbehold, der skal kapitaliseres. 

[Indsæt beskrivelse af tilbuddet med forbehold.] 

3.3 Evaluering af tilbud 

3.3.1 Evalueringsmodel 

Tildelingskriterier er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende 

underkriterier og vægtning: Skal tilpasses til det konkrete projekt 

 

Prioritet Underkriterier % vægtning af kriteriet 

1 Systemets kvalitet  [indsæt] 

2 Driftsydelsernes kvalitet  [indsæt] 

3 Tidsplan og leverancesikkerhed [indsæt] 

4 Pris [indsæt] 

 

Der er yderligere kriterier samt vægtning angivet i udbudsbetingelserne, og det fremgår 

ligeledes af udbudsbetingelserne, hvilke dele af tilbudsgivernes tilbud, der er blevet 

vurderet i relation til de enkelte kriterier.  

 

Evalueringen af tilbuddene er sket ud fra en pointskala fra 0-8, som ser ud som følger:  

 

 Karakter Vurdering 

8 Besvarelsen vurderes som værende fremragende. 

7 Besvarelsen vurderes som værende særdeles tilfredsstillende. 

6 Besvarelsen vurderes som værende meget tilfredsstillende. 

5 Besvarelsen vurderes som værende mere end tilfredsstillende. 

4 Besvarelsen vurderes som værende tilfredsstillende. 
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3 Besvarelsen vurderes som værende ikke helt tilfredsstillende. 

2 Besvarelsen vurderes som værende mindre tilfredsstillende. 

1 Besvarelsen vurderes som værende ikke tilfredsstillende. 

0 Uacceptabel 

 

Der er anvendt en evalueringsmodel, der tager højde for de enkelte kriteriers vægtning. 

Hvert point i evalueringsmodellen er begrundet tekstuelt. Selve evalueringen er 

dokumenteret i særskilt bilag. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne, hvor 

evalueringsmetoden er nærmere beskrevet.  

3.3.2 Særligt om pris 

KOMBIT har som en del af udbudsmaterialet udarbejdet et stipuleringsark (dokument 

3.1), som alle tilbudsgivere har skullet indføre deres priser i. Stipuleringsarket har så 

udregnet en samlet TCO, som er den pris, KOMBIT har evalueret under underkriteriet 

”Pris”.  

 

Priserne (samlet TCO) er som følger:  

 

 [indsæt navn på leverandør samt pris, fx ”xx har tilbudt en samlet TCO på yy kr.”] 

  

Evalueringen af ”Pris” er foretaget i henhold til udbudsbetingelsernes punkt [indsæt 

henvisning til punkt], hvor der er angivet en model for evaluering af pris.  

 

Til evalueringen af underkriteriet ”Pris” har KOMBIT anvendt en såkaldt gearingsmodel, 

som er en lineær pointmodel. Spændet vil gå fra laveste pris til laveste pris + en af 

KOMBIT fastlagt hældningsgrad på XX %. Hvis denne model medfører overskridelse af 

den maksimalt acceptable TCO (maks-TCO), vil spændet i stedet gå fra laveste pris til 

Max-TCO. 

 

[Indsæt begrundelse for fastsættelsen af den konkrete hældningsgrad (XX) eller valg af 

model, hvor spændet i stedet går fra laveste pris til Max-TCO.] 

 

Evaluering af pris resulterer i følgende point (uvægtet): 

 

 [indsæt leverandør og point]  

  

Det er KOMBITs vurdering, at den valgte prisevalueringsmodel tager højde for den i 

udbudsbetingelserne angivne vægtning, og at pris således hverken kommer til at vægte 

for meget eller for lidt. Det er også KOMBITs vurdering, at prisevalueringsmodellen 

afspejler den spredning i priser, som måtte forventes på markedet, og som også de 

indkomne tilbud viser. 
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3.3.3 Resultat 

Der har været nedsat evalueringspaneler bestående af [tilpasses det konkrete projekt, 

f.eks. ”minimum tre personer”]. Gældende for deltagerne i evalueringspanelerne har 

været, at de alle har haft specifik viden inden for det pågældende område, som de har 

evalueret.  

Der er afholdt fælles evalueringsmøder, hvor hvert evalueringspanel i fællesskab har 

opnået enighed om vurdering og pointscore. 

Resultatet af evalueringen af de konditionsmæssige tilbud blev som følger, jf. særskilt 

bilag [tilpasses det konkrete projekt]:  

  

[indsæt 
navn på 
leverandør] 

[indsæt 
navn på 
leverandør] 

[indsæt 
navn på 
leverandør] 

[indsæt 
navn på 
leverandør] 

[indsæt 
navn på 
leverandør] 

1. Systemets 
kvalitet ([indsæt 
vægtning] %) 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

2. Driftsydelsernes 
kvalitet ([indsæt 
vægtning] %) 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

3. Tidsplan og 
leverancesikkerhed 
([indsæt vægtning] 
%) 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

4. Pris ([indsæt 
vægtning] %) 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

       

Totalpoint – 
vægtet 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

[indsæt 
point] 

 

3.3.4 Sammenfatning  

Den tilbudsgiver, der har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de 

angivne underkriterier samt vægtningen heraf, er således [indsæt navn på vindende 

leverandør].  

 

I forhold til tilbuddet fra [indsæt navn på leverandør X] 

[Her indsættes afsnittet ”Kort redegørelse/begrundelse” fra afslagsbrevet.]  

Der henvises i øvrigt til afslagsbrevet.  

 

I forhold til tilbuddet fra [indsæt navn på leverandør Y] 

[Her indsættes afsnittet ”Kort redegørelse/begrundelse” fra afslagsbrevet.]  

Der henvises i øvrigt til afslagsbrevet.  
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I forhold til tilbuddet fra [indsæt navn på leverandør Z] 

[Her indsættes afsnittet ”Kort redegørelse/begrundelse” fra afslagsbrevet.]  

Der henvises i øvrigt til afslagsbrevet.  

4. Tildeling af kontrakt 

KOMBIT har ved brev af [indsæt dato] til [indsæt navn på vindende leverandør] 

meddelt, at KOMBIT ønsker at tildele kontrakten til [indsæt navn på vindende 

leverandør].  

KOMBIT har ved breve af [indsæt dato] til de øvrige tilbudsgivere meddelt denne 

beslutning, samt givet tilbudsgiverne en redegørelse og begrundelse for denne 

beslutning. Husk, at alle prækvalificerede skal informeres om resultatet, også selvom 

de ikke har afgivet tilbud. 

Standstill-perioden udløber således den [indsæt dato].  

5. Indgåelse af kontrakt  

KOMBIT har den [indsæt dato] underskrevet kontrakt med [indsæt navn på vindende 

leverandør].  

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter er den [indsæt dato] afsendt til Supplement til 

EU-Tidende. 

 


