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Invitation til at afgive tilbud på teknisk revision af energimærkning af 
bygninger. 
 
Baggrund og formål 
Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på 
teknisk revision af energimærkning af bygninger.  
 
Formålet med udbuddet er at gennemføre teknisk revision af energimærkede 
bygninger i 2018 i tre geografisk afgrænsede områder: i) Midt- og Nordjylland, ii) 
Sjælland og øer og iii) Sydjylland, Fyn og øer.  
 
Energistyrelsen har ansvar for, at der årligt udføres kvalitetskontrol af de 
indberettede energimærker, således at der tegnes et statistisk signifikant billede af 
mærkernes kvalitet.  
 
Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet bygningsgennemgang, 
hvor der laves en uvildig kontrol af det udstedte mærke. Energistyrelsen behandler 
desuden klager over energimærkninger fra bygningsejere, hvor der ligeledes kan 
være behov for en fornyet bygningsgennemgang. 
 
Ordregivende myndighed  
Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende 
myndighed:  
 
Energistyrelsen, 
Center for Energiadministration 
Amaliegade 44  
1256 København K  
 
Udbudsramme 
Opgaven udbydes offentligt som tre delaftaler, afgrænset inden for følgende tre 
geografiske områder:  
 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
15. januar 2018 
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• Delopgave 1: Teknisk revision i Midt- og Nordjylland 
• Delopgave 2: Teknisk revision på Sjælland og øer 
• Delopgave 3: Teknisk revision i Sydjylland, Fyn og øer. 

Der kan bydes på én eller flere delaftaler. Den samlede udbudsramme er max. 
DKK 975.000 ekskl. moms fordelt på de tre delopgaver, der hver især udgør DKK 
325.000.  
 
Kontraktligt grundlag  
Energistyrelsens standardkontrakt anvendes.  
 
Opgavebeskrivelser og leverancer 
Der henvises til Bilag A, B og C for en beskrivelse af opgaven og leverancer for 
hver af de tre delopgaver: 
 
• Bilag A for en beskrivelse af opgaver og leverancer for delopgave 1. Midt- og 

Nordjylland 
• Bilag B for beskrivelse af opgaver og leverancer for delopgave 2. Sjælland og 

øer, og 
• Bilag C for en beskrivelse af opgaver og leverancer for delopgave 3. 

Sydjylland, Fyn og øer. 

Indsendelse af tilbud. 
Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver, der 
opfylder de formelle krav til tilbudsgiverne, kan indsende tilbud.   
 
Aflevering af tilbud. 
Frist for modtagelse af tilbud er fredag den 16. februar 2018 kl. 12:00. 
 
Tilbud skal være skriftlige og sendes elektronisk til følgende e-mail adresser: 
 
emo-tr@ens.dk med kopi til Christian Lund Iversen, mail: cli@ens.dk 
 
Udformning af tilbud og formkrav 
Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende: 
 
• Tilbudsgivers kontaktoplysninger 
• Tilbud med beskrivelse af opgavens løsning 
• Samlet pris på opgaven 
• Anslået tidsforbrug – samlet og fordelt på konsulentopgavens delelementer 

samt fordelt på medarbejdere. 
• Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetsledelsessystem f.eks. reference til hvilket 

certificeret firmas kvalitetsledelsessystem opgaverne bliver udført under. 

mailto:emo-tr@ens.dk
mailto:cli@ens.dk


 

Side 3/4 

• En beskrivelse af relevante kvalifikationer hos de konsulenter tilbudsgiver 
benytter i relation til opgaven og referencer til tidligere relevante 
opgaveløsninger. 

• Tydelig angivelse af, hvilken/hvilke af de tre geografiske delaftaler, der afgives 
tilbud på. 

 
Tilbuddet skal endvidere sendes i  elektroniske pdf format på ovennævnte to e-mail 
adresser med emnefeltet: ”Tilbud om teknisk revision af energimærkning af 
bygninger 2018” med angivelse af, hvilken eller hvilke af de tre geografiske 
delaftaler, tilbuddet omfatter. Tilbuddet skal udformes på dansk og skal afleveres i 
underskrevet tilstand. 
 
Tildeling af opgaven  
Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på 
grundlag af følgende underkriterier: 
 
• Kvaliteten af tilbudsgivers ydelser (vægtes med 33 %) 
• Erfaringer med lignende opgaver (vægtes med 34 %) 
• Økonomi (vægtes med 33 %). 

Det er et ufravigeligt krav, at den tekniske revisor er uddannet energimærknings-
konsulent. Dokumenteret erfaring med udførelse af tekniske revisioner vil blive 
vægtet positivt. 
 
Der kan bydes på en eller flere af delopgaverne. Det vil ikke blive tillagt nogen 
vægt, om der bydes på en eller flere delopgaver.  
 
Spørgsmål til udbuddet 
Spørgsmål kan senest 1. februar 2018 sendes til: 
 
emo-tr@ens.dk med kopi til Christian Lund Iversen, mail: cli@ens.dk  
I emnefeltet angives: ”Spørgsmål til udbud om teknisk revision af energimærkning 
af bygninger 2018”. 
 
Spørgsmål, der er modtaget senest 1. februar 2018, vil blive besvaret senest den 8. 
februar 2018. Spørgsmål der indsendes efter den 1. februar 2018 vil ikke blive 
besvaret. 
 
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og vil i anonymiseret form blive offentliggjort 
på Energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/service/aktuelle-udbud. 
 

mailto:emo-tr@ens.dk
mailto:cli@ens.dk
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Tidsplan 
Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: 
 
Offentliggørelse af udbudsmateriale  15. januar 2018 
Frist for indsendelse af spørgsmål  1. februar 2018 
Besvarelse af spørgsmål, senest  8. februar 2018 
Frist for indsendelse af tilbud  16. februar 2018 kl. 12 
Offentliggørelse af vindende tilbud  23. februar 2018 
Kontraktindgåelse  9. marts 2018 
 
Oplysning om underleverandører/konsortiedannelse 
Tilbudsgivere skal i ansøgningerne klart og entydigt angive hvilken juridisk person, 
der er ansøger og dermed ansvarlig over for Energistyrelsen. 
 

• Konsortier: Hvis et konsortium omfattende flere ansvarlige virksomheder 
byder på opgaven, skal de deltagende juridiske personer i konsortiet hver 
især angives klart og entydigt. Deltagere i konsortiet hæfter efterfølgende 
solidarisk for tilbuddet og evt. kontrakt. 
 

• Underleverandører: Såfremt ansøger vælger at anvende 
underleverandører til udførelsen af de ydelser, der indgår i aftalen, ønskes 
navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i 
ansøgningen. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller 
begrænse leverandørens fulde ansvar under eventuel kontrakt.  

 
Annullering 
Udbuddet kan inden indgåelsen af kontrakt annulleres af Energistyrelsen, hvis der 
er en saglig grund hertil. Ved evt. annullering sker der ingen erstatning for udgifter i 
forbindelse med udarbejdelse af tilbud.    
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om 
offentlighed i forvaltningen. Energistyrelsen er dog forpligtet til på baggrund af en 
evt. anmodning om aktindsigt at foretage en vurdering af, hvorvidt der kan gives 
aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger, der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. 
gives afslag om aktindsigt i konkrete tilbud eller dele heraf, såfremt det vurderes, at 
der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på aktindsigt, hvis 
tilbuddet indeholder oplysninger, som kompromitterer tilbudsgivers forretningshem-
meligheder eller lignende.  
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