
 
 

 

  

Bilag A 
Tilbudsevalueringen 
 

 
TILDELINGSKRITERIET 
Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.  
 
Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 
 

 1) Pris 35 %  

 bedømt på grundlag af følgende delkriterier: 

• Enfamiliehuse, 15 %. 

• Flerfamiliehuse og erhverv under 1000 m2, 10 %. 

• Flerfamiliehuse og erhverv over 1000 m2, 10 %. 

 
 2) Kvalitet 35 %  

 bedømt på grundlag af følgende delkriterier: 

• Det vægtes positivt hvis tilbudsgiver er et certificeret energimærkningsfirma. 

• Det vægtes negativt hvis energimærkningsfirmaet har modtaget påtaler vedr. ener-

gimærkning af bygninger inden for de seneste 3 år. 

 
 3) Erfaring 30 % 

 bedømt på grundlag af følgende delkriterier: 

• Det er et ufravigeligt krav, at den tekniske revisor er uddannet energimærknings-

konsulent for små og store bygninger. 

• Dokumenteret erfaring med udførelse af tekniske revisioner og kvalitetskontrol eller 

anden relevant erfaring vægtes positivt. 

 
Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. Delkriterierne 
under underkriteriet ”Pris” vægter med den angivne vægt. Delkriterierne under underkriteri-
erne ”Kvalitet” og ”Erfaring” vægter indbyrdes lige. 
 
 



 
 

 

  

1. EVALUERINGSMETODE – POINTMODEL  
Med henblik på at vurdere, hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, 
benytter ordregiver en pointmodel til sammenstilling af underkriterierne ”Pris”, ”Kvalitet”, 
og ”Erfaring”. Pointmodellen er beskrevet nærmere nedenfor. 
 
Underkriteriet ”Pris” vil blive bedømt på grundlag af den anførte pris i tilbuddet, der udgør 
den evalueringstekniske pris.  
 
Vurderingen af ”Kvalitet” og ”Erfaring” vil ske i overensstemmelse med de elementer, som 
ordregiver i afsnittet ovenfor har angivet vil blive tillagt positiv og negativ vægt.  
 
”Kvalitet” og ”Erfaring” vurderes i overensstemmelse med tildelingskriterierne på baggrund 
af følgende vurderingsskala. 
 
På baggrund af vurderingen af de enkelte delkriterier foretages en beregning af vurderingen 
på henholdsvis ”Kvalitet” og ”Erfaring”. Delkriteriernes vægt er angivet i afsnittet ovenfor. 
 
Særdeles tilfredsstillende besvarelse 5 point 
Meget tilfredsstillende besvarelse 4 point 
Tilfredsstillende besvarelse 3 point 
Mindre tilfredsstillende besvarelse  2 point 
Ikke tilfredsstillende besvarelse 1 point 

 
Ved sammenstillingen af vurderingen af underkriteriet ”Pris” og vurderingen af underkriteriet 
”Kvalitet” og ”Erfaring” vil ordregiver anvende en ikke-lineær pointmodel, som angivet ne-
denfor. 
 
Ikke-lineær pointmodel: 
De indkomne tilbud tildeles point for ”Pris” efter en ikke-lineær model, hvor tilbuddet med 
den laveste pris får tildelt 5 point (det maksimale antal point), hvorefter de øvrige tilbud får 
point i forhold til det billigste tilbud.  
 
Pointgivningen for hver  delkriterier under ”Pris” sker efter følgende formel: 
 

Point(tilbud x) = Pris(billigste tilbud) * 5 
        Pris(tilbud x) 

 
Pointene for hvert delkriterium vægtes herefter med den angivne vægt og tælles sammen. 
 
Der gives pointtal med 2 decimaler. 
 
Identifikation af tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet: 
Tilbuddet, der med udgangspunkt i ovenstående evalueringsmetode, har opnået det højeste 
antal point henset til kriteriernes indbyrdes vægtning, jf. afsnittet ovenfor, vurderes at være 
tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 
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