(Dato 12.02.2018)
J.nr.: 2017/012-768 (KAN056/FRL001)

Opfordring til at afgive tilbud
Multitool
1. Introduktion
Annoncering gennemføres som en åben procedure.
Rigspolitiet (i det følgende Ordregiver) opfordrer hermed alle relevante
tilbudsgivere til at afgive tilbud på 2.000 stk. multitools.
Tilbudsfristen er senest den 19. februar 2018 kl. 23.00
Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke tages i betragtning.
Tilbud skal indsendes til FRL001@politi.dk. Tilbudsgiver bedes angive
”Indkøb af Multitool til Dansk Politi” i emnefeltet.
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 2 måneder efter tilbudsfristens udløb.
2. Formålet med indkøbet
Ordregiver kan oplyse, at Dansk Politi har behov for et effektivt, robust og
tidssvarende multitool til anvendelse for politipersonalet under daglig patruljetjeneste. Værktøjet skal imødekomme flest mulig af de ikke planlagte
hændelser, som politimanden eller -kvinden kan komme ud for, hvor
medbragt udrustning ikke slår til eller simpelthen ikke er tilgængelig i den
aktuelle situation. En fjederbelastet bidetang med spidse kæber og klippefunktion til metaltråde, skruetrækkere til skruer med lige- og krydskærv.
Knive til overskæring af snor, reb, tekstil, mindre emner i træ og kunststof.
Da politipersonale ofte er en del af førsteindsatsen i redningssituationer
er en dedikeret selekniv med mulighed for overskæring af sikkerhedsseler
og opskæring af beklædning med maksimal sikkerhed for den tilskadekomne et krav, hvorfor en kniv med udadvendt blad ikke kan varetage dis-
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se funktioner. Ligeledes på grund af anvendelsen i redningssituationer bør
flest mulige funktioner på værktøjet kunne udløses med én hånd. Værktøjet skal føres i en neutral skede, som bæres under kørende (i bil, på MC og
cykel), gående og stationær patrulje i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Yderligere skal værktøjet overholde gældende våbenlovgivning.
Multitoolet skal imødekomme nedenstående mindstekrav, og det vægtes
positivt, såfremt evalueringskravene imødekommes, jf. afsnit 3.
3. Kontraktens genstand
Mindstekrav til multitool-værktøjet:
I.

Værktøjet skal overholde LOV nr. 376 af 27/04/2016 (Knivloven)



Knive
II. Skal indeholde mindst én separat traditionel kniv
III. Skal indeholde mindst én separat kniv med bølgeskær



Anden funktionalitet
IV.
Skal indeholde mindst én phillips/krydskærvet skruetrækker
V.
Skal indeholde mindst én ligekærvet skruetrækker
VI.
Skal indeholde en almindelig tang med fjeder, spidse kæber
og bidetangsfunktion (hard-wire-cutter).
VII. Hvis anvendelse af bidetang kræver en aktivering/udløsning/åbning, skal dette kunne gøres med en hånd



Øvrige krav
VIII. Alle værktøjer skal være fastlåst i åben position
IX. Værktøjet skal være produceret i korrosionsbestandigt metal
med sort finish.
X.
Skal leveres med et bestandigt POLITI-logo i fonten ”POLITI”
(se vedlagte bilag 1). Farve og størrelse på POLITI-logoet aftales i forbindelse med indgåelse af aftalen.
XI. Skal leveres i en sort skede. Fremstillet i sort cordura (eller
tilsvarende), forsynet med et lukket, fastsyet belt loop, der
kan monteres på et kraftigt 50 mm tjenestebælte. Hele skeden skal kunne tåle den håndteringsbelastning, som det udsættes for ved daglig tjeneste.
XII. Skeden skal være udformet, så den fastholdes mest muligt
på bæltet (under hensyn til muligheden for af- og på montering). Lukningen af skeden skal forhindre tab af værktøjet i
hele skedens garantiperiode.
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XIII.
XIV.
XV.

Der skal som option tilbydes en supplerende skede med
MOLLE kompatibel montering.
Selve værktøjet skal tilbydes med minimum 25 års garanti
mod fabrikationsfejl.
Leveringstiden må maksimalt være 60 kalenderdage regnet
fra tidspunktet for afgivelse af ordren til leverancen er leveret
ved Ordregivers adresse jf. pkt. 7.

Evalueringskrav til multitool-værktøjet:




Knive
I.

Det vægtes meget positivt, såfremt multitool-værktøjet indeholde en dedikeret selekniv

II.

Det vægtes positivt , såfremt multitool-værktøjet indeholder
et separat savblad

III.

Det vægtes meget positivt, såfremt de 4 nævnte knive kan
åbnes med én hånd

Anden funktionalitet
IV.

Det vægtes positivt, såfremt kæberne til bidetangsfunktionerne er udskiftelige

4. Vurdering af tilbud
Blandt de konditionsmæssige tilbud vil ordregiver vælge det bedste tilbud, som konstateres på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Pris vægter 70 % og kvalitet vægter 30 %.
Kvalitet udregnes som en karakter mellem 1 og 10. Hvor krav enten er
helt opfyldt eller slet ikke opfyldt gives karakteren 10 eller 1. Hvor et krav
er delvist opfyldt fastsætter ordregiver efter sit skøn en karakter mellem 1
og 10. Der udregnes en samlet gennemsnitskarakter for kvalitet.
Pris for 2.000 stk. multiværktøj inkl. skede med belt loop omregnes til en
karakter ud fra en lineær prismodel, hvor laveste pris får 10 point, og laveste pris + 50% får 1 point. Priser herimellem omregnes således til point på
den lineære skala fra 1 til 10 point.
Hvis flertallet af priser i de afgivne tilbud ligger over laveste pris + 50%
eller alle ligger inden for 20% af laveste pris, kan ordregiver ændre hæld-
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ningen i prismodellen til enten 75% eller 25%, for at sikre en bedre udnyttelse af skalaen.
Herefter udregnes en samlet karakter for hvert tilbud (prispoint x 0,7 +
kvalitetspoint x 0,3). Tilbuddet med den højeste samlede karakter er det
vindende tilbud.
5. Tilbuddets indhold
Tilbuddet skal indeholde priser, leveringstider og teknisk dokumentation
for følgende:


Der skal tilbydes pris på:
- 2.000 stk. Multitool inklusiv skede med belt loop.
-

Derudover skal der, som option, tilbydes en pris på 500 stk.
skede med MOLLE kompatibel montering uden multitool.
Ordregiver har mulighed for at gøre brug af denne option senest 4 måneder efter levering af multitool.



Teknisk beskrivelse (producentens produktblad) af, hvordan
ovenstående mindstekrav, og i givet fald evalueringskrav, efterleves.



Leveringstid for levering af 2.000 multitool inkl. skede med belt
loop. Leveringstiden skal angives i antal kalenderdage regnet fra
tidspunktet for Ordregivers bestilling af leverancen og ind til leverancen er leveret ved Ordregivers adresse jf. pkt. 7.



Derudover skal der sammen med tilbuddet leveres 1 vareprøve af
hver af de tilbudte produkter, 1 stk. multitool, 1 stk. skede med belt
loop og 1 stk. skede med MOLLE kompatibel montering. Vareprøverne skal ikke leveres med POLITI-logo. Vareprøverne skal fremsendes til Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 KBH V, ATT.: Frederikke Rosendahl Larsen.

6. Vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser fremgår af et særskilt dokument.
7. Levering
Center for Flåde- og Materielstyring
Koncernservice
Materiel/logistik
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Odinsvej 19
2600 Glostrup
8. Spørgsmål
Spørgsmål kan inden tilbudsfristens udløb rettes til FRL001@politi.dk.
Tilbudsgiver bedes angive ”Spørgsmål vedr. Indkøb af Multitool til Dansk
Politi” i emnefeltet.
9. Bilag
Bilag 1 – billedmateriale af politi-logo. Dette illustrerer logoet, dog ikke
den krævede farve og størrelse.

