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1. FORMÅL 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion (herefter ordregiver) skal have udført en analyseopgave i 

forbindelse med kontrol af indholdet af Krom (VI) i læder- og skindprodukter til forbrugere.  

 
Pr. 1. maj 2015 må lædervarer, der kommer i kontakt med huden, ikke markedsføres, hvis de 
indeholder krom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg af den samlede tørvægt af læderet, jf.   
Bilag XVII, nr. 47 pkt. 5-7 i REACH forordningen (nr. 1907/2006) 
 
Selve beskrivelsen af opgaven og kravene til det udbudte analyseprojekt fremgår af vedlagte 
kravspecifikation jf. bilag 1. 

 

Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af denne 

opgave. Ordregivers krav til egnethed findes i annoncen på www.udbud.dk.   

 

 

2. OPGAVENS OMFANG  
Annonceringen omfatter indkøb af laboratorieanalyser af krom (VI) i læder- og skindprodukter. 

Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1.   
 
Der er tilknyttet følgende optioner til kontrakten: 
 

1. Mulighed for forlængelse af kontrakten med op til 1 år.  
 

2. Mulighed for tilkøb af yderligere analyser af læderprodukter.  

 
     

3. PERSONDATA 
Tilbudsgiver bedes sammen med tilbuddet indgive en erklæring om underretning om behandling af 

personoplysninger i forbindelse med udbud, jf. bilag 3. Erklæringen bedes udfyldes og underskrives af 

tilbudsgiveren.  

 
 

4. PROCEDURE FOR ANNONCERINGEN 
Ordregiver annoncerer opgaven i overensstemmelse med udbudslovens afsnit IV, da ordregiver har 

vurderet, at der er tale om en kontrakt, der har klar grænseoverskridende interesse.  

 

Der er tilrettelagt nedenstående proces for afgivelse af tilbud.  

 

4.1 Annonceringsmateriale 

 

Materialet, der danner grundlag for afgivelse af tilbud, består af følgende: 

 
a. Annonceringsbetingelser (dette dokument) 

 

b. Bilag 1 - Ordregivers opgavebeskrivelse 

 

c. Bilag 2 – Ordregivers kontraktudkast med bilag 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
http://www.udbud.dk/


 
 

Dette dokument er udarbejdet med udgangspunkt i skabelonen fra Rådgivningsenheden - Statens indkøb 

 

 

4.2 Afgivelse af tilbud 

Tilbudsgiver skal udarbejde et skriftligt tilbud. Der kan kun afgives ét tilbud pr. tilbudsgiver.  

 

Tilbud skal være modtaget senest den 17. august 2020 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt 

vil ikke komme i betragtning.  

 

Tilbud skal sendes skriftligt til Hanne Thygesen – ht@mst.dk og en kopi til 

kemikalieinspektionen@mst.dk.  

 

Tilbuddet skal indeholde beskrivelser i forhold til nedenstående kriterier for tildeling, og det er de 

punkter, som tilbuddene efterfølgende vil blive vurderet på baggrund af.  

 

Tilbudsmaterialet skal være på dansk.  

 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i tre måneder regnet fra tilbudsfristen.  

 

Tilbudsgivers omkostnings forbundet med at afgive tilbuddet er ordregiver uvedkommende, herunder 

også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse annonceringen uden tildeling af kontrakt.  

 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddene til tilbudsgivere.  

 

 

4.3 Tildeling 
 
Ordregiver vil i forbindelse med vurderingen lægge følgende kriterier til grund:   
 

o Pris 20 %: Tilbudsgiver skal give én pris pr. analyse, som skal være gældende for alle de 

analyser, der vil blive foretaget i forbindelse med opgaven.  

 

o Kvalitetssikring 30 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan kvaliteten af den konkrete 

opgave sikres.  

 

o Opgaveløsning 30 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de overordnet vil håndtere 

opgaven samt udarbejde en løsningsbeskrivelse med fremgangsmåde, metoder og 

planlægning af gennemførelsen af den konkrete opgave.  

 

o Tidsplan 20 %: Tilbudsgiver skal udarbejde en realistisk tidsplan.  

 
 

5. TILBUDSEVALUERING 
Efter tilbudsfristens udløb vil der blive foretaget en evaluering af indholdet af de modtagne tilbud, og 

på baggrund af de angivne kriterier ovenfor besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt 

kontrakten. 
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Med henblik på at vurdere det mest fordelagtige tilbud vil underkriterier vedrørende kvalitet blive tildelt 
en score fra 1-9, hvor 9 er bedst, jf. nedenstående absolutte pointskala:  
 

9  Bedst mulige opfyldelse af kriteriet  
8  Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet  
7  God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  
6  Over middel i opfyldelse af kriteriet  
5  Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  
4  Under middel i opfyldelse af kriteriet  
3  Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  
2  Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet  
1  Ingen opfyldelse af kriteriet eller mindstekrav  

 
 

5.1 Evalueringsmodel for omregning af pris 
 

Primær evalueringsmodel 

Tilbudsprisen omregnes til point efter en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris får tildelt 9 

point (det maksimale antal point), og 1 point (minimumpoint) gives ved laveste pris + 50 %. 

Omregningen sker ud fra følgende formel: 

 

Point = maksimumpoint – (((maksimumpoint – minimumpoint)/50 %.) * ((pris – laveste pris) / laveste 

pris))  

 

Sekundær evalueringsmodel 

Såfremt den højeste tilbudte pris ligger i intervallet +50 - 100 % højere end laveste tilbudte pris, 

anvendes følgende sekundære evalueringsmodel: 

Tilbudsprisen omregnes til point efter en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris får tildelt 9 

point (det maksimale antal point), og 1 point (minimumpoint) gives ved laveste pris + 100 %. 

Omregningen sker ud fra følgende formel: 

 

Point = maksimumpoint – (((maksimumpoint – minimumpoint)/100 pct.) * ((pris – laveste pris) / 

laveste pris)) 
 

5.2 Kontraktindgåelse  
 

Kontrakten indgås på baggrund af kontraktudkast i bilag 2.  

 

Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i 
forbindelse med løsning af den opgave, der er omfattet af denne annoncering. Det bemærkes, at 
kontraktudkastets grundlæggende vilkår ikke kan ændres. 
 

Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af kontraktgrundlaget.  
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6. SPØRGSMÅL  
Eventuelle spørgsmål til materialet eller processen kan rettes skriftligt til Hanne Thygesen - ht@ 
mst.dk, senest d. 7. august kl. 12. . Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive besvaret. 
 
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og hurtigst muligt, efter de er modtaget.  
  

Såvel spørgsmål som svar vil blive uploadet i anonymiseret form til https://mst.dk/service/om-

miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/ 

 
 

7. KONTAKTOPLYSNINGER 
Ordregiver er: 
 
Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen  
Antvorskov Alle 139  
4200 Slagelse  
 
Kontaktperson: Hanne Thygesen 
E-mail adresse: ht@mst.dk  

 

 

8. TIDSPLAN  
Annonceringen forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan. Der gøres opmærksom på, at 
ordregiver forbeholder sig ret til at foretage ændringer. Ændringer vil blive meddelt tilbudsgiverne.  

 

10.juli 2020 Annoncering på udbud.dk 

7. august  2020 Frist for at stille spørgsmål  

17. august 2020 Frist for afgivelse af tilbud  

7. september 2020 Forventet tilbagemelding til tilbudsgiverne 

14.september 2020 Kontraktunderskrivelse og evt. opstartsmøde 
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