
 

Udbud af laboratorieydelser spørgsmål og svar 

Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål, som sammen med Energistyrelsens svar er angivet i 

skemaet nedenfor. 

  

 

N

o. 

Spørgsmål Svar 

 

1 Hvilke mindre ændringer er 

der i det udbudsmateriale, 

som er tilgængeligt på Ener-

gistyrelsens hjemmeside i 

forhold til udbuddet i  ud-

budsbekendtgørelsen? 

 

I rammeaftalen var der tre steder henvist til ”bilag 0”, som ikke findes. Dis-

se henvisninger er blevet rettet.  

Hertil er der til sidst i udbudsbetingelsernes afsnit 9.1 tilføjet følgende:  

”I kuverten med tilbuddet skal endvidere tilbuddet vare vedlagt i elektro-

nisk form pa usb-stik sikret med et password. Password fremsendes til 

Energistyrelsen på mail (pen@ens.dk). Tilbud kan ikke indsendes pr. mail.” 

2. Er det muligt at differentiere 

tilbudspriserne for de pro-

dukter, som er angivet under 

visse delaftaler? 

Tilbudsgiver skal for hver delaftale, der bydes på, angive de priser der er 

beskrevet i udbudsmaterialet, men tilbudsgiver kan vælge også at angive 

supplerende oplysninger, som reelt differentierer priserne efter produkter-

nes størrelse eller efter andre parametre. 

 

3 Er det muligt at angive prisen 

på de forskellige elemen-

ter/målinger, som indgår i 

verifikationsproceduren for 

det enkelte produkt? 

Tilbudsgiver skal for hver delaftale, der bydes på, angive de ønskede priser. 

Tilbudsgiver kan vælge at angive priserne på delleverancer. Se i øvrigt svar 

på spørgsmål 2 

4 Hvilken relation er der mel-

lem de typer af køleskabe, 

som er nævnt i bilag 1 (delaf-

tale 1) og den kommercielle 

frost markering med stjerne-

mærker? 

Opdelingen i udbudsmaterialet har ikke relation til den kommercielle opde-

ling af køle-/frysemøbler med forskellige antal stjerner. 

5 Udfyldelse af ESPD: 

 

Hvad skal tilbudsgiver anføre 

i Del V? 

Det er kun spørgsmålet, der skal udfyldes med angivelse af ja eller nej:  

 

For så vidt angår udvælgelseskriterierne, erklærer den økonomiske 
aktør, at   
Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvæl gelseskrite-
rier  

Tilbudsgiver svar     Ja Nej 
 

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning til 

det fælles europæiske udbudsdokument, december 2015" side 14 og Ud-

budsbetingelserne Pkt. 4.  

 

6 ”Samarbejdsorganisation” og I Udbudsmaterialets bilag 5 om samarbejdsprocedure, er samarbejdet og 



”samarbejdsprocedure” Hvad 

er forskellen? 

arbejdsdelingen mellem Sekretariatet og Laboratoriet angivet. Tilbudsgiver 

skal i bilaget anføre navnet på den person, som på den pågældende delaf-

tale er forbindelsesled til Sekretariatet og Energistyrelsen. 

 

7 Spørgsmål til delaftale 16: 

Skal SCOP og SEER samt lyd 

inkluderes i målingerne for 

luft-luft varmepumper, single 

split? 

 

Tilbudsgiver skal anføre prisen på den eller de målinger, der i henhold til 

den enkelte forordning indgår i test af, om et specifikt produkt overholder 

eller ikke overholder forordningens  funktionelle krav og forordningens 

energieffektivitetskrav.  

 

Kontrol af parametre, som alene vedrører informationskrav i forordninger-

ne, forventes ikke udført af laboratoriet og  skal  ikke inkluderes i tilbuddet. 

 

Tilbudsgiver har mulighed for, at anføre hvordan den samlede pris frem-

kommer som summen af en række delleverancer.  

 

I de tilfælde hvor der er forskel på de målinger, som skal udføres iht. ecode-

signforordningen og energimærkningsforordningen, skal tilbudsgiver anføre 

prisen for hhv. ecodesign og energimærkning. Tilbudsgiver har mulighed for 

også i dette tilfælde, at angive hvordan den samlede pris er fremkommet 

som summen af en række delleverancer. 

 

 

8 Spørgsmål til delaftale 16: 

Skal COP, EER og lyd inklude-

res i målingerne for luft-luft 

varmepumper, monoblok? 

 

Se besvarelse af  spørgsmål  7. 

9 Spørgsmål til delaftale 16: 

Er det muligt at opdele prisen 

under de forskellige produkt-

områder i Bilag 3 Tilbudspri-

ser, således at det fremgår, 

hvilke ydelser der er inklude-

ret i prisen? 

 

Se besvarelse af spørgsmål  7. 

10 Spørgsmål til delaftale 25: 

Er det et krav, at tilbudsgiver 

skal kunne teste varmepum-

per op til 70 kW eller er det 

tilstrækkeligt at have en test-

kapacitet på 0-45 kW for at 

kunne byde på delaftalen? 

 

Se besvarelsen af spørgsmål  7. 

 

11 Spørgsmål til delaftale 25: 

Skal Temperature Operating 

Range og Safety Tests inklu-

deres i brugsvandsvarme-

pumpetest? 

 

Se svar på spørgsmål 7.  

 



12 Spørgsmål til delaftale 25: 

Hvilke produkter dækker 

vandvarmere (pkt. b) over? 

 

Produkterne under de enkelte delaftaler er defineret af de(n) relevante 

ecodesign- og eventuelle energimærkningsforordning(er). For vandvarmere 

og opvarmningsprodukter se også EU-kommissionens guideline 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/guidelines_space_water_hea

ters_final_jan2015.pdf  

 

13 Spørgsmål til delaftale 25: 

Hvilke produkter dækker 

kombinationsvarmepumpe 

luft/vand (pkt. c) over?  

 

Se svar på spm 12. 

14 Spørgsmål til delaftale 25: 

Hvilke produkter dækker 

kombinationsvarmepumpe 

væske/vand (pkt. f) over? 

 

Se svar på spm 12. 

15 Spørgsmål til delaftale 25: 

Er både gulvvarme og radia-

torer inkluderet i rumop-

varmning? 

 

Ja, se i øvrigt svaret på spm 7. 

16 Spørgsmål til delaftale 25: 

Skal lydmålinger indgå, som 

en del af testen?  

 

Se svar på spm 12. 

17 Spørgsmål til delaftale 25: 

Er det muligt at opdele pri-

serne i Bilag 3 Tilbudspriser, 

fx for forskellige produktstør-

relser/varmeydelser? 

Se svar til spm 7. 

18 Spørgsmål til delaftale 29: 

Er der en øvre kapacitets-

grænse for kondenseringsag-

gregater? 

 

Tilbudsgiver skal anføre prisen på den eller de målinger, der i henhold til 

den enkelte forordning indgår i test af om et specifikt produkt overholder 

eller ikke overholder forordningens funktionelle krav og forordningens 

energieffektivitetskrav.  

 

Kontrol af parametre, som alene vedrører informationskrav i forordninger-

ne, forventes ikke udført af laboratoriet og skal ikke inkluderes i tilbuddet. 

 

Tilbudsgiver har mulighed for, at anføre hvordan den samlede pris frem-

kommer som summen af en række delleverancer. I den forbindelse kan 

prisen differentieres efter produktets kapacitet. 

 

I de tilfælde hvor der er forskel på de målinger, som skal udføres iht. ecode-

signforordningen og energimærkningsforordningen, skal tilbudsgiver anføre 

prisen for hhv. ecodesign og energimærkning. Tilbudsgiver har mulighed for 

også i dette tilfælde, at angive hvordan den samlede pris er fremkommet 

som summen af en række delleverancer. 

 

19 Spørgsmål til delaftale 29: Delaftale 29 er - jf. Bilag 3 Tilbudspriser  - opdelt i fire produktkategorier. 



Er det muligt at lave en trede-

ling i delaftale 29, så der er 

tre individuelle produktgrup-

per? Da der bl.a. anvendes 

meget forskellige testfacilite-

ter/udstyr til udførelse af test 

af de nævnte produktgrup-

per, ville flg. inddeling måske 

være mulig?  

•  Kondenseringsaggregater 

•  Væskekølere (chillere) 

vand-væske 

•  Væskekølere (chillere) luft-

væske 

Det er muligt at angive en samlet pris og en pris for hver af de anførte pro-

duktkategorier. 

 

20 Skal laboratoriet foretage 

målinger af parametre, som 

alene er anført som  informa-

tionskrav i forordningerne? 

Se svaret på spørgsmål 7 

21 Delaftale 28 om ventilations-

aggregater. Skal tilbuddet 

omfatte måling af lydeffekt? 

For delaftale 28, punkt a – f skal måling af lydeffekten ikke inkluderes 

Lydeffekten inkluderes i punkt g for boligventilationsaggregater(RVU).  Til-

budsgiver kan dog oplyse, hvordan prisen for den samlede leverance frem-

kommer som summen af en række delleverancer. 

22 Hvilke forudsætninger skal 

tilbudsgiver lægge til grund i 

forbindelse med bud på del-

aftale 12, frekvensomforme-

re? 

 

 

Tilbud på delaftale 12, frekvensomformere, skal omfatte en selvstændig  

test af energieffektiviteten af frekvensomformere, som foreskrevet i gæl-

dende standard. 

23 Er det muligt at opdele prisen 

for test af frekvensomforme-

re efter størrelsen på den 

motor, som frekvensomfor-

meren skal kombineres med? 

Tilbuddet på test af frekvensomformere skal angives for hver af de 2 delaf-

taler 10 (små elmotorer) og 11 (store elmotorer) 

24 Er det mulig at opdele tilbud-

det på udførelse af test af 

vandpumper, delaftale 14, 

efter pumpens motorstørrel-

se? 

Tilbuddet skal dække alle vandpumper, som er omfattet af forordning 

547/2012 af 25. juni 2012 bortset fra dykvandpumper. 

25 Er det mulig kun at byde på 

varmepumper < 70 kW i del-

aftale 25? 

Nej. Et tilbud, som ikke omfatter alle produktstørrelser i en delaftale, vil 

ikke blive betragtet som værende i overensstemmelse med udbuddet og vil 

derfor ikke kunne tages i betragtning 

26 Er det muligt kun at byde på 

kondenseringsaggrega-

ter/cendensing units i delaf-

tale 29? 

Nej, et tilbud, som ikke omfatter alle type produkter i en delaftale, vil ikke 

blive betragtet som værende i overensstemmelse med udbuddet og vil 

derfor ikke kunne tages i betragtning 



27 Vil tilbuddet på delaftale 29 

kunne opdeles i 3 separate 

tilbud på hhv. kondenserings-

aggregater, chillere vand-

væske og chillere luftvæske? 

Nej, se i øvrigt svaret på spørgsmål 26 

 


