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LÆSEVEJLEDNING  

Rammeudbuds-
koncept i 3 dele 

 Rammeudbuds-konceptet er opdelt følgende 3 dele: 
1. Prækvalifikation 

2. Rammeudbud. 

3. Miniudbud. 

Det udbudsjuridiske 
grundlag for 
Rammeaftalen 

 I det indledende afsnit gøres rede for, at det udbudsjuridiske grund-
lag for Rammeaftalen er: 
 At Rammeaftalen er en løbende aftale indgået mellem én eller flere 

bygherrer og én eller flere leverandører med det formål at fastsæt-
te vilkårene for de kontrakter, som på baggrund af rammeaftalen 
skal udføres i løbet af rammeaftalens løbetid. 

 At Bygherren er, medmindre andet er angivet i rammeaftalen, ikke 
forpligtet til at benytte rammeaftalen ved indkøb af de ydelser, der 
er omfattet af rammeaftalen. 

 At Rammeaftalen derfor i realiteten er et stående tilbud, som byg-
herren kan benytte sig af i Rammeaftalens løbetid og samtidig blive 
frigjort fra udbudspligten. 

Rammeaftalens 
procesplan og 
projektorganisering 

 

 Der gøres i det indledende afsnit endvidere rede for følgende temaer: 
 Rammeaftalens procesplan. 
 Rammeaftalens projektorganisering, herunder 

-  Bygherre-samarbejdsaftale 
-  Fælles Lærings- og videndelings-sessioner i hele rammeud-

budsperioden. 

Del 1  I Del 1: Prækvalifikation gøres rede for: 
 Dokumentationsparametre. 
 Udvælgelsen af tilbudsgiverne på baggrund af en vurdering af an-

søgers tekniske kompetencer indenfor for følgende 7 områder 
-  Arkitektur, Konstruktion samt kvalitet, funktion og fleksibilitet, 
- Digitalt og industrielt set up. 
-  Produkt-, proces- og projektoptimering. 
-  Effektestimering og totaløkonomi. 
-  Innovation, læring og videndeling. 
-  Organisering. 
-  Kommunikation og formidling. 

Del 2  I Del 2: Rammeudbud gøres rede for: 
 Udbudsbrev - Generelle forhold – information om/spørgsmål til ud-

buds-materialet, herunder 
-  Den udbudte byggeopgave. 
-  Udarbejdelse af tilbud. 
-  Tilbudsvurdering og bedømmelsesmodel. 
-  Rammeudbuds-aftale. 

Del 3  I Del 3: Miniudbud gøres rede for: 
 Udbudsbrev - Generelle forhold – information om/spørgsmål til ud-

buds-materialet, herunder 
-  Den udbudte byggeopgave. 
-  Udarbejdelse af tilbud. 
-  Tilbudsvurdering og bedømmelsesmodel. 
-  Miniudbudsentreprise-aftale. 

Bilag   I Bilaget gøres rede for: 
 Bygherresamarbejdsaftale-paradigme. 
 Rammeudbudsbrev-paradigme. 
 Rammeaftale-paradigme. 
 Miniudbudsbrev-paradigme. 
 Miniudbudsaftale-paradigme. 



 
 Projekt: 

Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1976 

Værktøj 1: Rammeudbuds-koncept 

 

 

 6 

 
 

 
RAMMEUDBUDDETS STRUKTUR, JURIDISKE GRUNDLAG, PROCES-
PLAN OG ORGANISERING 

 

OVERSIGT 

Rammeudbudskoncept i 
3 dele 

 Rammeudbuds-konceptet er opdelt følgende 3 dele: 
1. Prækvalifikation 

2. Rammeudbud. 

3. Miniudbud. 

Formål: 
1. Prækvalifikation 

 Formål: Prækvalifikation af 5 – 7 leveranceteam bestående af: To-
talentreprenør/underentreprenører, rådgivere, komponentproducen-
ter/leverandører m.fl.) med økonomi, innovationskompetence, indu-
strialiserings-kompetence, digital kompetence samt kapacitet til at 
give tilbud på rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele 
ved renovering af almene boliger og bebyggelser opført i perioden 
1960 – 1975 (Aktører: Bygherrenetværk). 

2. Rammeudbud  Formål: Indhentning af tilbud fra de 5 – 7 leveranceteam samt ud-
vælgelse indgåelse af ramme aftale med de tre mest attraktive til-
bud (Aktører: Bygherrenetværk/Enkeltbygherrer). 

3. Miniudbud  Formål: Indhentning af tilbud relateret til en energifacaderenove-
ringsbyggesag fra de 3 vindende team fra rammeudbud samt ud-
vælgelse og indgåelse af totalentrepriseaftale af det leveranceteam, 
der afgivet mest attraktive tilbud (Aktører: Enkeltbygherrer). 
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DET UDBUDSJURIDISKE GRUNDLAG FOR RAMMEAFTALEN 

Hvad er en Rammeaftale?  En rammeaftale er en løbende aftale indgået mellem én eller 
flere bygherrer og én eller flere leverandører med det formål at 
fastsætte vilkårene for de kontrakter, som på baggrund af 
rammeaftalen skal udføres i løbet af rammeaftalens løbetid. 

Rammeaftalens løbetid kan, medmindre det konkret kan be-
grundes i bygherrens økonomi og rammeaftalens formål, ikke 
overstige 4 år.  

Et projekt vil dog være omfattet af rammeaftalen, selv om pro-
jektet afsluttes efter rammeaftalens ophør. Det afgørende er 
således, at aftale om udførelse af det konkrete projekt er ind-
gået inden rammeaftalens ophør. 

Forpligter ikke bygherren Bygherren er, medmindre andet er angivet i rammeaftalen, ik-
ke forpligtet til at benytte rammeaftalen ved indkøb af de ydel-
ser, der er omfattet af rammeaftalen. 

Rammeaftaler med én eller 
flere leverandører 

Bygherren kan vælge at indgå 1 Rammeaftale med 1 leverandør 
omfattende den pågældende ydelse eller Rammeaftaler med 
flere leverandører omfattende samme ydelse 

Skal være over tærskelvær-
dien 

En rammeaftale vil skulle udbydes efter reglerne i udbudsdirek-
tivet, såfremt den samlede værdi af de kontrakter, der forven-
tes tildelt på baggrund af rammeaftalen i rammeaftalens løbetid 
kan forventes at overstige tærskelværdien på p.t. kr. 
36.110.270 ekskl. moms. 

Stående tilbud  Rammeaftalen er derfor i realiteten et stående tilbud, som byg-
herren kan benytte sig af i rammeaftalens løbetid og samtidig 
blive frigjort fra udbudspligten. Frem for at benytte rammeafta-
len kan bygherren alternativt vælge at lave et konkret udbud.  

Tildelingskriterier  Ved indgåelse af rammeaftaler med flere leverandører, skal 
tærskelværdien vurderes på baggrund af den forventede værdi 
af de samlede indkøb i henhold til disse rammeaftaler. 

Tildeling af en rammeaftale sker enten efter tildelingskriteriet 
laveste pris eller tildelingskriteriet det økonomisk mest fordel-
agtige tilbud. 

Rammeaftaler er reguleret i udbudsdirektivets artikel 32 og 
tilbudslovens § …. 

 
 

Læs mere om Det udbudsju-
ridiske grundlag i AlmenVej-
lejdning xx: Rammeudbud 

 Det udbudsjuridiske grundlag er nærmere beskrevet i: 
AlmenVejledning xx: Rammeudbud 

 



 
 Projekt: 

Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1976 

Værktøj 1: Rammeudbuds-koncept 

 

 

 8 

 

RAMMEAFTALENS PROCESPLAN 

5 milepæle  Som vist i Figur 1 er procesplanen for Rammeudbuddet opdelt i føl-
gende milepæle: 
1. Prækvalifikation (oktober - november 2012). 

2. Rammeudbud (december 2012 – maj 2013). 

3. Miniudbud 1 (juni – august 2013). 

4. Renoveringsbyggesag 1 (september 2013 – februar 2015. 

5. Effektmåling og videndeling (marts 2015 – februar 2016. 

Figur 1: Bygherrenetværkets procesplan for Rammeudbud og Miniudbud (1) 
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RAMMEAFTALENS PROJEKTORGANISERING 

Rammeudbuddets projektorganisering 

Oversigt  Rammeudbuddets projektorganisation består, som vist i Figur 2, af: 
 Et Bygherreforum for Rammeudbud. 
 Et Leveranceteam-forum. 
 Et Rammeudbuds-sekretariat. 
 Tre udviklingsteam. 
 Et Bygherreforum for Miniudbud. 

  Figur 2: Rammeudbuddets projektorganisering 

  

 
 

Bygherre-forum: Rammeudbud - Roller og ansvar  

  - afventer input fra Bent Gordon, Domea. 

 

Bygherre-samarbejdsaftale 

Se Bilag 1  I Bilag 1 er der vist et paradigme for en Bygherre-samarbejdsaftale. 
-> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
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Fælles Lærings- og videndelings-sessioner i hele rammeudbudsperioden 

3 bygherrekrav  Der afholdes, som vist i Figur 3, en række Fælles Lærings- og viden-
delings-sessioner i hele rammeudbudsperioden, som skal sikre: 
 En øget værdiskabelse relateret produktion og levering af de byg-

ningsdele, der indgår i Rammeudbuddet. 

 En løbende udviklings af innovationskompetencen i henholdsvis 
Bygherre-forum: Rammeudbud og Levereceteam-forummet. 

Læs mere i Værktøj 4: 
Byggeprogram for 
Rammeudbud. 

 Læs mere om bygherrekrav til leveranceteamenes bidrag til de fæl-
les Lærings- og videndelings-sessioner i Værktøj 4: Bygge-
program for Rammeudbud. 

Figur 3: Fælles Lærings- og videndelings-sessioner. 
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Oversigt over trin i den anvendelse af projektweb i Rammeudbuddets 3 dele 

  Skema 1 viser en oversigt over trinnene i anvendelse af projekt-
webben i Rammeudbuddets 3 dele 

Skema 1: Oversigt over trin i anvendelse af projektebben i Rammeudbuddets 3 dele 

Trin Aktivitet Beskrivelse 

0. Forfase  

0.1 Projektweb Projektwebben etableres før INTRO til tilbudsgivere og Prækvalifikation. 

0.1 Informationsmøder INTRO til tilbudsgivere. 
 

1. Prækvalifika-
tion 

 

1.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til prækvalificeringen lægges på byggewebben 

1.2 Tilkendegivelse Tilkendegivelserne meddeles på byggewebben. 

1.3 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i 
Værktøj 1: Rammeudbuds-koncept. 

1.4 Bygherresvar Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 
 

2. Rammeudbud  

4.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til ’Rammeudbuddet’ med reference til Værktøj 4: 
Byggeprogram til Rammeudbud - lægges på byggewebben. 

2.2 Rammeudbuds-
grundlag 

Rammeudbuds-grundlaget består derudover af: 
 Digitale tegninger og bygningsmodeller med reference til ’Klima-

blokken’. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekni-

ske løsninger. 

2.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de på byggewebben angivne formater 
og skabeloner, herunder f.eks. til 3D-bygningsmodel til facadeløsninger 
for 1 opgang eller hele ’Klimablokken’. 

2.4 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i 
afsnit 5. 
Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 

2.5 Rammeaftale Rammeaftalen indgås i henhold til det i Bilag 3 viste paradigma. 
 

5. Miniudbud  

5.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til Minidudbuddet med reference til Værktøj 5: Byg-
geprogram til Miniudbud - lægges på byggewebben. 

5.2 Miniudbudsgrund-
lag 

Miniudbuds-grundlaget består derudover af: 
 Digitale tegninger og bygningsmodeller relateret til én bebyggelse. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekni-

ske løsninger. 

5.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de på byggewebben angivne formater 
og skabeloner, herunder f.eks. 3D-bygningsmodeller af design- og kon-
struktionsløsninger, herunder prissætning relateret til alle bygningsdele, 
jf. redegørelsen herfor i Værktøj 2: Klassifikation af bygningsdele. 

5.4 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i af-
snit 10. 
Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 

5.5 Entrepriseaftale Entrepriseaftalen indgås i henhold til paradigma, der vist i Bilag 5. 
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DEL 1: 
PRÆKVALIFIKATION 

 

1. DOKUMENTATIONSPARAMETRE 

1.1 Oversigt 

  Til brug for vurdering af ansøgerens egnethed og i fortsættelse 
heraf udvælgelse af tilbudsgivere til at afgive tilbud på ramme-
aftalen skal ansøgningen om prækvalifikation vedlægges føl-
gende oplysninger: 

 Efter annoncering af prækvalifikationen, men i god tid før afle-
veringen af ansøgningerne, inviteres til 1-2 informations- og 
spørgemøder (introduktion af opgaven, mål, ambitioner og 
perspektiver). 

Interessetilkendegivelserne bedømmes ud fra følgende para-
metre: 
Formelle forhold 
 Stamdata. 

 Primære arbejdsområder. 

 Tro & love-erklæring. 

 Firmabeskrivelser. 

 Teamets organisering. 

Økonomisk og finansiel kapacitet 
 Regnskabsoplysninger. 

Teknisk og innovativ kapacitet 
 Referencer vedr. renovering, vedr. alment byggeri, vedr. lav-

energibyggeri. 

 Dokumenteret evne til innovativt arbejde. 

 Kapacitetsbeskrivelser for alle involverede parter. 

 Nøgletal.  
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1.2 Specifikation 

Formelle forhold  
Ansøgerne skal gøre rede for: 
1. Firmanavn, adresse og CVR-nr., telefonnummer, telefaxnum-

mer, e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger. 

2. Beskrivelse af ansøger, herunder ansøgers primære arbejds-
områder samt eventuelle underrådgivere. 

3. Tro og love-erklæring i henhold til implementeringsbekendt-
gørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011), §§ 10 og 
11, hvoraf fremgår, at ansøger ikke befinder sig i en af de af 
direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), artikel 45 anførte 
udelukkelsessituationer. 

4. Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. 

5. Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøg-
ningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og so-
lidarisk hæftelse mellem alle deltagerne i konsortiet samt en 
bemyndigelse til én deltager i konsortiet til ubegrænset at 
kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin 
underskrift. 
Desuden bør ansøgningen vedlægges de i henhold til pkt. 1.1, 
pkt. 1.2 og pkt. 1.3 krævede oplysninger for samtlige deltage-
re i konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende op-
lysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers 
vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som 
ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af op-
lysninger kan have indflydelse på egnethedsvurderingen og 
udvælgelsen. 

6. I det omfang ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på 
samarbejdsparters (underrådgiveres, underentreprenørers 
etc.) økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikati-
onsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring 
om, at samarbejdsparterne stiller deres økonomiske eller tek-
niske kompetencer til rådighed for ansøger i forbindelse med 
projektets udførelse.  
Ansøgningen bør desuden vedlægges de i pkt. 1.1, pkt. .1.2 
og pkt. 1.3 krævede oplysninger for sådanne samarbejdspar-
ters vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger 
ikke eller ikke fuldt ud for samarbejdsparters vedkommende, 
vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, 
men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have 
indflydelse på egnethedsvurderingen og udvælgelsen. 

Økonomisk og finansiel kapa-
citet 

 Ansøgerne skal gøre rede for: 
1. Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår, alternativt en revi-

sorattesteret erklæring med oplysning om virksomhedens 
økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende 
omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital. 

2. Såfremt virksomhedens seneste regnskabsår er udløbet mere 
end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen 
vedlægges en beskrivelse af, i hvilket omfang der er sket væ-
sentlige ændringer i ansøgers økonomiske forhold (i positiv el-
ler negativ regning) efter regnskabsårets udløb. 

Fortsættes .... 
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Teknisk og innovativ kapaci-
tet 

 Ansøgerne skal i forhold til arbejdet i plan- og byggeprocessen 
gøre rede for og fremlægge referencer eller lignende, som be-
skriver deres kompetence i: 
1. At kunne arbejde med forskellige virkemidler, som kan for-

bedre produktivitet og - kvalitet i de enkelte arbejdsprocesser, 
og hvor effekten kan dokumenteres. 

2. At kunne specificere målsætninger, styre, justere, dokumen-
tere, formidle og evaluere de enkelte 

- Omkostningsposter og den samlede pris for henholdsvis 
bebyggelse, bygningsdele og leverancer. 

-  Processer og den samlede renoveringssags effektivitet og 
produktivitet. 

- Egenskaber og kvalitet på den samlede bebyggelse, de 
enkelte bygningsdele og de enkelte leverancers. 

  3. Beskrive virksomhedens referencer fra tilsvarende eller lig-
nende opgaver. Referencerne bør angive kunde inkl. kontakt-
data, opgavens størrelse (entreprisesum), beskrivelse af virk-
somhedens egne ydelser og udførelsesperiode (status) samt 
hvilke af virksomhedens (nuværende eller tidligere) medar-
bejdere, der har haft ansvaret for opgaven. 

4. Fremkomme med en uddybende beskrivelse af udvalgte pro-
jekter fra referencelisten (minimum 2), som virksomheden 
finder særligt relevante i forhold til den udbudte opgave. 
Den uddybende beskrivelse forventes sammen med referen-
cerne at sandsynliggøre ansøgers relevante kompetencer og 
erfaringer inden for industrialiserede løsninger, produktudvik-
ling og innovation, energirigtig projektering, renovering, be-
boerinddragelse, arkitektur, styring af byggesager mm. 

5. Præsentere en medarbejderfortegnelse med angivelse af, 
hvilke af de medarbejdere der er anført i referencelisten, som 
fortsat er beskæftiget i virksomheden. Der skal ikke vedlæg-
ges CV'er. 

 

1.3 Udvælgelse 

7 kompetenceområder  Der vil blive udpeget 6-8 tilbudsgivere. Tilbudsgiverne vil blive 
udpeget blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig 
økonomisk samt innovativ og teknisk kapacitet til at kunne 
gennemføre projekter under rammeaftalen. 

Udvælgelsen af tilbudsgiverne vil ske på baggrund af en vurde-
ring af ansøgers tekniske kompetencer, i hvilken forbindelse 
der særligt vil blive lagt vægt på ansøgerens kompetencer og 
erfaring inden for: 

1. Arkitektur, Konstruktion samt kvalitet, funktion og fleksibilitet, 

2. Digitalt og industrielt set up. 

3. Produkt-, proces- og projektoptimering. 

4. Effektestimering og totaløkonomi. 

5. Innovation, læring og videndeling. 

6. Organisering. 
7. Kommunikation og formidling. 
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DEL 2: 
RAMMEUDBUD 

 

2. UDBUDSBREV - GENERELLE FORHOLD – INFORMATION OM/SPØRGSMÅL 
TIL UDBUDS-MATERIALET 

2.1 Udbudsbrev 

Hvad står der i Udbudsbrevet?  I udbudsbrevet gøres rede for de emner, der er belyst afsnit 
2.2 og 2.3. 
-> Kvalitetssikres/kvalificeres af  Tina Braad, Holst Advokater 

Se Bilag 2  I Bilag 2 er der vist et paradigme til Udbudsbrev. 
-> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

2.2 Generelle forhold 
 

Tilbudsgiver 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
 

Kontaktperson 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
 

Udbudsprocedure 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater med reference til til 
Figur 1. 
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2.3 Rammeudbudsproceduren og introduktion til udbudsmaterialet 
 

Udbudsmaterialets omfang 

Se Værktøj 4  Udbudsmaterialets omfang er nærmere beskrevet i Værktøj 4: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Spørgsmål og yderligere op-
lysninger 

 Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsma-
terialet eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende den 
udbudte opgave. 

Af hensyn til ensartet behandling af eventuelle spørgsmål skal 
sådanne spørgsmål fremsættes skriftligt til: 

Henvendelsen skal mærkes …  

Samtlige mundtlige henvendelser vil af hensyn til …s forpligtel-
se til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle 
spørgsmål og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i 
anonymiseret form. 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte 
opgave skal være … i hænde senest den … kl. …. 

Henvendelser, som modtages efter … kl. …, men inden den … 
kl. …, kan ikke garanteres besvaret, men vil blive søgt besvaret 
i det omfang, det er muligt. Henvendelser modtaget efter den 
… vil ikke blive besvaret. 

 

Rettelsesblade 

  Der vil ikke blive udsendt rettelsesblade efter den …. 
 

Informationsmøde 

  For at etablere den bedst mulige information og det bedste 
grundlag for afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmø-
de, hvor den udbudte opgave kan drøftes. 

Informationsmøde finder sted den … kl. … hos ….  

Referat af informationsmødet, herunder svaret på de på mødet 
stillede spørgsmål, forventes fremsendt den …. 

 

3. DEN UDBUDTE BYGGEOPGAVE 

3.1 Ydelsens omfang 

Se Værktøj 4  Rammeudbuddets ydelser er nærmere beskrevet i Værktøj 4: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 

 

3.2 Økonomisk ramme 

Se Værktøj 4  Den økonomiske ramme for Rammeudbuddets ydelser er nær-
mere beskrevet i Værktøj 4: Byggeprogram til Rammeudbud. 

 

3.3 Rammetidsplan 

Se Værktøj 4  Rammetidsplanen er nærmere beskrevet i Værktøj 4: Bygge-
program til Rammeudbud. 
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3.4 Kontrakten/juridiske vilkår 

Udkast til og endelig kontrakt  Aftalen om … skal indgås på grundlag af udkast til kontrakt af 
…. 

Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse 
med det vindende tilbud. 

… Tilbudsgiveren skal være opmærksom på, at … er berettiget 
til at afvise ethvert tilbud med forbehold til kontrakten og vil 
være forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for 
grundlæggende elementer i kontrakten. 

Tilbudsgiveren opfordres derfor til at sætte sig nøje ind i kon-
traktens bestemmelser forud for afgivelse af tilbud. 

Se Bilag 3  Aftaleudkastet er nærmere beskrevet i Bilag 3: Aftaleparadig-
me. 

 

4. UDARBEJDELSE AF TILBUD 

4.1 Sprog 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

4.2 Vedståelsesfrist 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

4.3 Forbehold 

  Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold i for-
hold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav. 

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes særligt på, at … vil væ-
re forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over 
for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. … er desu-
den berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over 
for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller 
alternativt søge sådanne forbehold prissat. 

… har – uanset ovennævnte – adgang til at afvise tilbud inde-
holdende forbehold. 

Tilbudsgiver opfordres således til at søge eventuelle uklarheder 
og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille 
spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 

 

4.4 Tilbuddets udformning 

Se Værktøj 4:  Tilbuddets udformning er nærmere beskrevet i Værktøj 4: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 

 

4.5 Tilbudsgivers omkostninger 

Tilbudsgiver afholder selv alle 
udgifter 

 Leveranceteamet afholder selv alle udgifter relateret til udar-
bejdelse af tilbuddet. 

 

4.6 Fortrolighed og ejendomsret 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
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5. TILBUDSVURDERING OG BEDØMMELSESMODEL 

5.1 Bedømmelseskriterier 

3 hovedkriterier med 
3 x 3 underkriterier 

 Tilbuddene bedømmes ud fra de i Tabel 1 viste bedømmelses-
kriterier. 

  Tabel 1: Bedømmelseskriterier 
 

Bedømmelseskriterier Vægt 

1. Design og konstruktion 50% 

1.1 Arkitektur  

1.2 Konstruktion  

1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet  

2. Optimering 30% 

2.1 Digitalt og industrielt set up  

2.2 Produkt-, proces- og projektoptimering  

2.3 Effektestimering og totaløkonomi  

3. Innovation 20% 

3.1 Innovation, læring og videndeling  

3.2 Organisering  

3.3 Kommunikation og formidling  
 
 

 

5.2 karakterskala 

Karakterskala  De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedømmes ud fra 
de i Skema 2 viste karakterskala. 

Skema 2: Karakterskala 
4 
 

Karakter Vejledning 

10 Gives for det fremragende tilbud som bedst mu-
ligt opfylder underkriteriet med ingen eller få 
uvæsentlige undtagelser. 9 

8 

7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af under-
kriteriet 

6 

5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende 
opfyldelse af underkriteriet 

4 

3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende 
opfyldelse af underkriteriet 

2 

1 

0 Gives for et tilbud, som kun netop er kondi-
tionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, 
der belyser opfyldelsen af underkriteriet).  

 

Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Værdibyg – December 
2010. 

Læs mere om bygherrekra-
vene til tilbuddet i Værktøj 4 

 Bygherrekravene til tilbuddet er nærmere beskrevet i Værktøj 
4: Byggeprogram til Rammeudbud. 

 



 
 Projekt: 

Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1976 

Værktøj 1: Rammeudbuds-koncept 

 

 

 19

 

5.3 Tilbudspræsentation 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

5.4 Orientering 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 
 

6. RAMMEUDBUDS-AFTALE 

6.1 Aftaleparadigme 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

Se Bilag 3  Aftaleparadigmet er vist i Bilag 3. 
-> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

6.2 Aftaleprocedure 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
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DEL 3: 
MINIUDBUD 

 

7. UDBUDSBREV - GENERELLE FORHOLD – INFORMATION OM/SPØRGSMÅL 
TIL UDBUDSMATERIALET 

7.1 Udbudsbrev 

Hvad står der i Udbudsbrevet?  I udbudsbrevet gøres rede for de emner, der er belyst afsnit 
7.2 og 3.3. 
-> Kvalitetssikres/kvalificeres af  Tina Braad, Holst Advokater 

Se Bilag 4  I Bilag 4 er der vist et paradigme til Udbudsbrev. 
-> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

7.2 Generelle forhold 

Tilbudsgiver 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
 

Kontaktperson 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
 

Udbudstidsplan 

Se værktøj 5  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater med reference til 
Figur 1 og henvisning til Værktøj 5: Byggeprogram til Mini-
udbud. 
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7.3 Miniudbuds-proceduren og introduktion til Miniudbuddets omfang 

Udbudsmaterialets omfang 

Se Værktøj 5  Udbudsmaterialets omfang er nærmere beskrevet i Værktøj 5: 
Byggeprogram til Miniudbud. 

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Spørgsmål og yderligere op-
lysninger 

 Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsma-
terialet eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende den 
udbudte opgave. 

Af hensyn til ensartet behandling af eventuelle spørgsmål skal 
sådanne spørgsmål fremsættes skriftligt til: 

Henvendelsen skal mærkes …  

Samtlige mundtlige henvendelser vil af hensyn til …s forpligtel-
se til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle 
spørgsmål og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i 
anonymiseret form. 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte 
opgave skal være … i hænde senest den … kl. …. 

Henvendelser, som modtages efter … kl. …, men inden den … 
kl. …, kan ikke garanteres besvaret, men vil blive søgt besvaret 
i det omfang, det er muligt. Henvendelser modtaget efter den 
… vil ikke blive besvaret. 

 

Rettelsesblade 

  Der vil ikke blive udsendt rettelsesblade efter den …. 
 

Informationsmøde 

  For at etablere den bedst mulige information og det bedste 
grundlag for afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmø-
de, hvor den udbudte opgave kan drøftes. 

Informationsmøde finder sted den … kl. … hos ….  

Referat af informationsmødet, herunder svaret på de på mødet 
stillede spørgsmål, forventes fremsendt den …. 

 
 

8. DEN UDBUDTE BYGGEOPGAVE 

8.1 Ydelsens omfang 

Se Værktøj 5  Miniudbuddet ydelser er nærmere omtalt i Værktøj 5: Bygge-
program til Miniudbud. 

 

8.2 Økonomisk ramme 

Se Værktøj 5  Miniudbuds-byggesagens økonomiske ramme er nærmere om-
talt i Værktøj 5: Byggeprogram til Miniudbud. 

 

8.3 Rammetidsplan 

Se Værktøj 5  Rammetidsplanen for Miniudbuds-byggesagen er nærmere om-
talt i Værktøj 5: Byggeprogram til Miniudbud. 
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9. UDARBEJDELSE AF TILBUD 

9.1 Sprog 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

9.2 Vedståelsesfrist 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

9.3 Forbehold 

  Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold i for-
hold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav. 

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes særligt på, at … vil væ-
re forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over 
for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. … er desu-
den berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over 
for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller 
alternativt søge sådanne forbehold prissat. 

… har – uanset ovennævnte – adgang til at afvise tilbud inde-
holdende forbehold. 

Tilbudsgiver opfordres således til at søge eventuelle uklarheder 
og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille 
spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 

 

9.4 Tilbuddets udformning 

Se Værktøj 5:  Tilbuddets udformning er nærmere beskrevet i Værktøj 5: 
Byggeprogram til Miniudbud. 

 

9.5 Tilbudsgivers omkostninger 

Tilbudsgiver afholder selv alle 
udgifter 

 Leveranceteamet afholder selv alle udgifter relateret til udar-
bejdelse af tilbuddet. 

 

9.6 Fortrolighed og ejendomsret 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
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10. TILBUDSVURDERING OG BEDØMMELSESMODEL 

10.1 Bedømmelseskriterier 

4 hovedkriterier med 
4 x 3 underkriterier 

 Tilbuddene bedømmes ud fra de i Tabel 2 viste bedømmelses-
kriterier. 

  Tabel 2: Bedømmelseskriterier 
 

Bedømmelseskriterier Vægt 

1. Pris 40% 

1.1 Samlet pris for hele bebyggelsen  

1.2 Enhedspris i kr./m2 facadeudsnit  

1.3 Omkostningsfordeling  

2. Design og konstruktion 30% 

1.1 Arkitektur  

1.2 Konstruktion og bæredygtighed  

1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet  

3. Optimering 20% 

2.1 Digitalt og industrielt set up  

2.2 Produkt-, proces- og projektoptimering  

2.3 Effektestimering og totaløkonomi  

4. Innovation 10% 

3.1 Innovation, læring og videndeling  

3.2 Organisering  

3.3 Kommunikation og formidling  
 
 

 

10.2 Karakterskala 

Karakterskala  De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedømmes ud fra 
de i Skema 3 viste karakterskala. 

Skema 3: Karakterskala 
4 
 

Karakter Vejledning 

10 Gives for det fremragende tilbud som bedst mu-
ligt opfylder underkriteriet med ingen eller få 
uvæsentlige undtagelser. 

9 

8 

7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af under-
kriteriet 6 

5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende 
opfyldelse af underkriteriet 4 

3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende 
opfyldelse af underkriteriet 2 

1 

0 Gives for et tilbud, som kun netop er kondi-
tionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, 
der belyser opfyldelsen af underkriteriet).  

 

Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Værdibyg – December 
2010. 

Læs mere om bygherrekra-
vene til tilbuddet i Værktøj 5 

 Bygherrekravene til tilbuddet er nærmere beskrevet i Værktøj 
5: Byggeprogram til Miniudbud. 
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10.3 Tilbudspræsentation 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

10.4 Orientering 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 
 

11. MINIUDBUDS-ENTREPRISE-AFTALE 

11.1 Aftaleparadigme 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

Se Bilag 5  Aftaleparadigmet er vist i Bilag 5. 
-> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 

 

11.2 Aftaleprocedure 

  -> Input fra Tina Braad, Holst Advokater 
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BILAG 
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 I AlmenVejledning xx gøres rede for en bygherredrevet tilgang til at 
byggebranchen udvikler kompetence i design og industriel udførelse af 
facade-energirenovering – med en digital tilgang med det formål for 
øje at skabe et bedre, billigere og hurtigere byggeri. 

’Bedre’ for at sikre, at kommende energi-facaderenoveringer får en 
’levetid’ på mindst 30 år, for at undgå – som hidtil – at skulle renovere 
de samme bebyggelser hver 10. eller 20. år. 

’Billigere’ for at sikre skabelse af mere værdi for bygherrens penge i 
alle faser: Programmering, projektering, udførelse og drift. 

’Hurtigere’ for at reducere den tid, hvormed beboerne udsættes for 
gener fra byggeprocessen i form af støj og byggepladsrod samt ind-
greb i deres dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes. 

I Værktøj 1: Rammeudbudskoncept gøres rede for: 

 At Rammeudbuds-konceptet er opdelt følgende 3 dele 
1. Prækvalifikation, 2. Rammeudbud og 3. Miniudbud. 

Der gøres endvidere rede for: 

Del 1: Prækvalifikation. Dokumentationsparametre, udvælgelsen af 
tilbudsgiverne på baggrund af en vurdering af ansøgers tekniske kom-
petencer 7 områder. 

Del 2: Rammeudbud. Udbudsbrev, generelle forhold og information 
om/spørgsmål til udbuds-materialet. 

Del 3: Miniudbud. Udbudsbrev, generelle forhold og information 
om/spørgsmål til udbuds-materialet. 

I Bilaget gøres for: 
 Bygherresamarbejdsaftale-paradigme. 
 Rammeudbudsbrev-paradigme. 
 Rammeaftale-paradigme. 
 Miniudbudsbrev-paradigme. 

 Miniudbudsaftale-paradigme. 

Læs også: 

Værktøj 2:  Klassifikation af bygningsdele. 

Værktøj 3:  Totaløkonomi og Lærende effektevaluering - i praksis. 

Værktøj 4:  Byggeprogram til Rammeudbud. 

Værktøj 5:  Byggeprogram for Miniudbud. 
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