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Spørgsmål til udbud af teknisk revision af energimærkningsordningen 2018 

  

1. Er det korrekt at der er maksimalt kr. 325.000,- i honorar årligt for 

udførelse af ca. 43+10 revisioner i hvert ”geografisk distrikt”, altså 53-

54 sager årligt (eller ca. kr. 6.000,- /sag)? 

Svar: Det er korrekt at udbudsrammen pr. delopgave er DKK 325.000. For hver 

delopgave forventes der at være ca. 53-54 kontrolsager og ca. 13-14 

klagesager.  

 

2. Ovennævnte pris er incl. besøg, indkaldelse af parter/boligejer, 

udfyldelse af et relativt stort excel-ark (som vi måske burde have 

oplysninger om under tilbudsgivningen) som baggrund for 

kontrolrapport, høringssvar, yderligere kommentarer, kvartalsvise 

møder med ENS? 

Svar: Det er korrekt. 

 

3. Ud over dette skal der bistås med besøg i 12-14 klagesager, hvilket 

medfører at enhedspris pr. sag er under kr. 5.000,- 

Svar: Se svar på spørgsmål nr. 1. 

 

4. Hvis der eksisterer et system (excel-fil samt rapportform) for kontrollen 

som er vedtaget af ENS, bør det så ikke fremgå af udbudsmaterialet? 

Svar: Energistyrelsen har udarbejdet et kontrolskema, som skal udfyldes ved 

hver teknisk revision og sendes til Energistyrelsen. Dette er nu på 

hjemmesiden vedr. udbuddet, som bilag. 

 

5. Hvor meget kan sagsantallet variere? 

Svar: Antallet af tekniske revisioner (kontrolsager og klagesager) forventes på 

landsplan ikke at overstige 200. Det understreges stadig, at der er tale 

om et skøn, da antallet af kontrolsager og klagesager kan varierer fra år 

til år. 
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6. Kan den tekniske revisor fortsat selv udføre energimærkning på små og 

store bygninger. 

Svar: Ja, det kan man fortsat. Se dog afsnit 8 i standardkontrakten, samt §35 i 

bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017. 

 

7. Det angives i opgaveteksten at der i faktura skal fremgå stykpris af de 

enkelte ydelser, men der er ikke i det samlede tilbud angivet mulighed 

for at prisen variere alt efter antallet af tekniske revisioner. Skal der 

angives i tilbuddet en fast pris uafhængig af antallet revisioner eller kan 

der angives en variabel pris som afhænger af antallet af revisioner. 

Svar: Der skal i tilbuddet angives en maksimal pris per delopgave der bydes på. 

Inden for denne pris må man godt angive en variabel pris. 

 

8. Antallet af sager er baseret på et skøn, hvad er spændet historisk set 

over de seneste 4 år max antal sager/min antal sager. 

Svar: Se svar på spørgsmål nr. 5. 

 

9. Teknisk revisor er forpligtet til at deltage i kvartalsvise møder. Er det et 

møde pr. kvartal eller er der et estimat på hvor mange møder der skal 

deltage i. Hvad er ca. antallet af møder samlet set. 

Svar: Der vil være op til 4 møder hos Energistyrelsen. 

 

10. Hvor vil de kvartalsvise møder blive afholdt. 

Svar: De vil blive afholdt hos Energistyrelsen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg. 


