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1. TILDELINGSKRITERIET 

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

 

Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 

 

1. Kvalitet 60 % 

Bedømt på grundlag af følgende delkriterier: 

• Hvorvidt og i hvor høj grad tilbudsgivers forslag til løsning af vedligeholdelsesopgaven op-

fylder kravene i bilag 1 til kontrakten. 

• Hvorvidt og i hvor høj grad tilbudsgivers forslag til proces for løsning af leverancen under-

støtter en rettidig, struktureret og fejlfri levering, jf. bilag 1 til kontrakten. 

• Hvorvidt og i hvilket omfang tilbudsgiver inddrager og nyttiggør den tilbudte konkrete be-

manding af projekt- og samarbejdsorganisation, jf. bilag 4 og 5 til kontrakten.  

• Hvor realistisk og gennemarbejdet tilbudsgivers tidsplan er for overtagelse af opgaven, jf. 

bilag 3 til kontrakten. 

 

2. Pris 40 %  

Bedømt på grundlag af følgende delkriterier: 

• Timepris.  

• Fast pris for vedligeholdelsesaftalen pr. måned. 

• Etableringsvederlag.  

 

Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. Delkriterierne 

under hvert underkriterie ”kvalitet” og ”pris” vægter indbyrdes lige. 

 

2. EVALUERINGSMETODE – POINTMODEL   

Med henblik på at vurdere, hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, be-

nytter ordregiver en pointmodel til sammenstilling af underkriterierne ”kvalitet” og ”pris”. Point-

modellen er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Underkriteriet ”pris” vil blive bedømt på grundlag af de anførte priser i bilag 7 for henholdsvis 

timepris, månedlig ydelse og etableringsvederlag, der udgør de evalueringstekniske priser.  

 

Vurderingen af ”kvalitet” vil ske i overensstemmelse med de elementer, som ordregiver i bilag 1, 

afsnit 2.2 har angivet vil blive tillagt positiv vægt.  

 

Underkriterierne ”kvalitet” vurderes i overensstemmelse med tildelingskriterierne på baggrund af 

nedenstående vurderingsskala. Den totale karakter for hvert underkriterie vil blive baseret på et 



 

 

Side 3 af 4 

 

gennemsnit af hvert delkriterie. Hvert delkriterie vil blive vurderet ud fra en skala fra 1 (dårligst) 

til 5 (bedst). Hvert point er beskrevet i det følgende: 

 

Der gives 1 point for den utilstrækkelige og ufuldendte beskrivelse, hvor flere eller alle emner 

ikke er beskrevet. 

 

Der gives 2 point for den ufuldendte og overfladiske beskrivelse, hvor væsentlige emner ikke er 

beskrevet.  

 

Der gives 3 point for den gennemsnitlige beskrivelse, som dækker det grundlæggende, men 

som mangler en mere detaljeret beskrivelse. 

 

Der gives 4 point for den gode og tilfredsstillende beskrivelse, som dækker alle relevante em-

ner, men som mangler en mindre grad af detaljeringsgrad og dybde. 

 

Der gives 5 point for den meget tilfredsstillende beskrivelse, der indeholder en høj grad af de-

taljeringsgrad og dybde i beskrivelsen af alle emner, som viser en dyb viden om emnerne.      

 

Ved sammenstillingen af vurderingen af underkriteriet ”pris” vil ordregiver anvende en ikke-

lineær pointmodel i den primære og en lineær model i den sekundære model, som angivet ne-

denfor. 

 

Primære prismodel: Ikke-lineær pointmodel: 

De indkomne tilbud tildeles point for ”pris” efter en ikke-lineær model, som kan rumme et uende-

ligt prisspænd mellem laveste og højeste pris. Point gives ved anvendelse af formlen:  

Point = 1 + 4 x (laveste pris/pris). 

 

Eksempel på primær prismodel:   

En tilbudsgiver har tilbudt den laveste timepris på 800 kr. og får tildelt 5 point. En anden tilbuds-

giver tilbyder en timepris på 1200 kr. og får 1 + 4 x (800/1200) = 3,67 point.  

 

Sekundær pris model: Lineær pointmodel: 

Den sekundære model vil blive anvendt, hvis der ikke med den primære model kan gives point, 

der viser den aktuelle prisforskel i tilbuddene.  

I den sekundære model tildeles de indkomne tilbud point for ”pris” efter en lineær model, hvor 

tilbuddet med den laveste pris får tildelt 5 point (det maksimale antal point), og 1 point (mini-

mumpoint) gives ved laveste pris + 100 %.  

Eksempel på den sekundære prismodel: 

En tilbudsgiver har tilbudt den laveste timepris på 800 kr. og får tildelt 5 point. En anden tilbuds-

giver har tilbudt en timepris på 1600 kr. og får tildelt 1 point. (800+100 %=1600). 
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Der gives pointtal med 2 decimaler. Ovenstående er udtryk for, at ”pris” vurderes relativt såle-

des, at tilbuddene vurderes op imod hinanden. 

 

Der henvises i øvrigt til excel-ark i bilag 1.A, hvor der er angivet eksempler på de nævnte mo-

deller.  

 

Det bemærkes, at der vil blive anvendt den samme prismodel for alle de tre priselementer, der 

er nævnt i bilag 7 (timepris, månedlig ydelse og etableringsvederlag).  

 

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. bilag 1, afsnit 2.2 og afsnit 1 ovenfor, 

vurderes at være tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

 

 


