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 Kunsten at skrive et udbud  (KBP)
 Alle de indledende overvejelser
 Udbudsmaterialet og hvordan det bygges op over paradigmer
 Tildeling

 Overvejelser i skrivefasen  (CHO)

 Hvordan læser jeg et udbud (og giver et godt tilbud) (KL)

Det gode udbud er en drøm.
Og det er en drøm, som alle vi, der gennemfører udbud regelmæssigt drømmer.
Især lige efter et udbud, at nu skal vi lave det gode udbud.
Men næste gang er vi alligevel for sent på den, og får kun lavet et ordinært udbud.

Men Christina drømmer stadigvæk, og da hun skal genudbyde i sommeren 2019 er det 
nu hun skal begynde at gøre sig sine overvejelser.

Jeg har været rådgiver ‐,drifts‐ og udbudsrådgiver – for Odense Kommune og mange 
andre i omkring 25 år, så selv om jeg næsten har aflivet mit firma for at gå på pension, 
måtte jeg springe til, 
da Christina råbte ”jomfru i nød” med tanke på dette seminar.

Så Kurt Lundsgaard fra 'Egekærslund og jeg selv skal sammen med Christina tale om 
vores drøm.
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Knud Bjørn Prahl

PRAHL – Rådgivende Ingeniører A/S
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 Hvad har jeg:

 Hvad vil jeg gerne have:

 Hvad har jeg råd til:

Det er ikke så meget det at skrive et udbud, der er en kunst, nej kunsten er i første 
omgang at finde ud af hvad man har, hvad man gerne vil have og hvad man har råd til.
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 Hvad skal jeg:
 Opmåling af alle dine arealer med drone og luftfoto
 Defineret og registreret dine arealtyper
 Samlet alle disse oplysninger på kort og i et dataregister

 Hvorfor:
 Sikkerhed i din budgetlægning
 Sikkerhed i hvad du overdrager til en entreprenør

 Resultat:
 Rigtig (og dermed en god) pris fra en entreprenør
 Grundlaget for et godt samarbejde

Først af alt, skal du kende din ejendom. Hvad og hvor meget har du der skal 
drives. Du er nødt til at vide hvor meget du har, af arealer med forskellig 
vegetation. Der findes mange ITK‐systemer på markedet til at bruge til disse 
registreringer, og med luftfoto og droner er det nu blevet meget let at opmåle. 
Du har nu et kort over området der hænger sammen med dine registre over 
størrelser og indhold m.m.
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 Hvad skal jeg:
 Beslutte hvilken kvalitet jeg gerne vil drive mine anlæg 

til. 
 Det gælder både banerne og baneudstyret
 Måske også stier og pladser
 Måske også omkransende busketter og bede

 Hvorfor
 Jeg har en drøm om at gøre mine brugere tilfredse
 Jeg har en drøm om at gøre min bestyrelse tilfreds

Dernæst, må du vide til hvilken kvalitet du vil have din ejendom vedligeholdt eller 
drevet. Dette er helt uafhængigt af om du ender med selv at drive den, eller om 
du skal have arbejdet udbudt på udførelseskrav eller tilstandskrav. 

Men husk, på nuværende tidspunkt er det kun et ønskemål for kvaliteten, for vi 
har ikke sat penge på endnu. Som beskrivelse af kvaliteten, kan du fx benytte 
branchestandarden ”Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015” eller 
nogle af de tilsvarende kommunale kvalitetsbeskrivelser. Under alle 
omstændigheder skal de evt. suppleres med dine egne tilpasninger.
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 Hvad skal jeg
 Hvad er dit budget
 Har du priser på tilsvarende kvaliteter fra tidligere?
 Har du priser på tilsvarende kvaliteter fra naboer?

 Hvorfor:
 Når du ganger dine priser og dine arealer sammen får du 

dit bedste bud på din samlede pris.

 Resultat:
 Som regel for dyrt
 Find ud af  hvor du kan reducere dine kvalitative ønsker
 Begynd forfra.

Men hvad har du råd til, hvordan er dit budget. Ønsker er ikke nok. På dette 
tidspunkt må du bruge din bedste viden om hvad det koster at få leveret den 
ønskede kvalitet. Det er ikke sikkert, at det er rigtigt, men det er dit bedste bud. 
Hvad betaler dine kollegaer? Er det for samme kvalitet? Er der særlige forhold 
der indvirker på din pris?
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 Hvad gør jeg:
 Overvej om dine priser er rigtige
 Overvej om du kan slække på dine kvalitetskrav
 Overvej om du kan få hævet dit budget

 Hvorfor:
 Du er nødt til at have sammenhæng mellem budget og 

kvalitet, både  hvis du udfører det selv eller udbyder det.

 Resultat:
 Et udbud, der er for dyrt er bare skønne spildte kræfter!

Hvis det ikke stemmer med dit budget, dvs. hvis det er for højt, så er det bare 
på’n igen. Hvad kan ændres:
• mængderne til den enkelte kvalitet
• eller er den ønskede kvalitet bare for høj, så den generelt skal sænkes for at 

livremmen ikke skal sprænge.
Her kan der blive tale om en iteration, indtil du finder den kvalitet, som du tror 
på at du har råd til at udbyde. Men husk på, at det er vigtigt ikke at overskride sit 
budget, men helt i orden at ligge lavere.
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 Skal jeg lave med mine egne folk
 Det hele
 Noget af det

 Skal jeg udbyde det på tilstandskrav
 Entreprenøren får ansvar for det hele
 Entreprenøren får ansvar for det meste

 Skal jeg udbyde på udførelseskrav
 Jeg tager selv ansvar for det hele

Så skal du finde ud af, hvem der bedst er i stand til at tage ansvar for at levere 
kvaliteten i den virkelige verden.

Du kan lave det selv, med dine egne folk, 
du kan finde en entreprenør til at lave det under din bestilling (udførelseskrav), 
eller du kan finde en entreprenør til at tage ansvar for at det endelige produkt er 
i orden hele tiden (tilstandskrav).
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 Er der et klart og målbart mål for kvaliteten?
 Kan vi ”altid blive enige om” at kvaliteten er OK

 Er der en klar måde at opnå kvaliteten på?
 Både på den korte og lange bane

 Hvor ofte skal en opgave udføres ?
 Jo flere gange, jo længere entrepriseperiode, des mindre 

risiko for forkert tilbud

 Hvem er bedst til at løse problemer og bære risiko
 Entreprenør er ofte bedst til at løse problemer
 Driftsherren/forsikring er ofte bedst til at løse store 

økonomiske risici

Nu er det jo aldrig et enten eller situation, så vi må se på alle de driftsopgaver du 
vil have løst.

For hver opgave skal du vurdere følgende:
Er der et klart mål for kvaliteten. Er det muligt ”altid” at blive enige om, om 
kvaliteten er opfyldt eller ej.
Er der en nogenlunde klar måde at opnå kvaliteten på, både på den korte og den 
lange bane
Hvor ofte skal entreprenøren udføre arbejde for at opretholde kvaliteten i hele 
entrepriseperioden. Jo flere gange, og jo længere entrepriseperiode, jo mindre 
risiko er der for at give et forkert tilbud.
De risici der er, hvem er bedst til at løse dem, eller at bære dem. 

En entreprenør vil ofte være bedst til at løse problemer, og bære risikoen for 
disse, men at bære store økonomiske risici er han ringere til, da han kun har en 
kort entrepriseperiode. Der kan man forsikre sig, eller bære dem selv, for som 
blivende ejer har man et længere sigt.

Når hver opgave er vurderet, har man en ide om det er bedst til ”egetarbejde”, 
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tilstandskrav eller udførelseskrav 
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 Græssets længde mv.:
 Kvaliteten er let at måle
 Arbejdet er kendt
 Skal klippes mange gange om året

 Banens øvrige tilstand
 Sværere at afgøre kvalitet/behov for 

gødskning/jordbehandling
 Arbejdet er kendt
 Skal udføres nogle gange i en kontraktsperiode

 Våde områder
 Let at konstatere
 Arbejde/metode kan være usikre/forskellige
 Skal udføres få gange i en banes livscyklus

 OSV.

Disse overvejelser skal man gennemføre for alle opgaver, både hovedopgaverne 
med banepleje, men også bi opgaverne med udstyr, stier, pladser og busketter 
mv.

På et sådant grundlag kan man beslutte sig for, hvordan ansvarsfordelingen 
mellem udførende/entreprenør og bestiller/driftsherre som helhed skal være, 
samt hvilke variationer man vil have.
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 Græsslåning
 Tilstandskrav!

 Eftersåning/gødskning/luftning/topdressing/
sygdoms-, skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse mv.
 skal udføres efter behov.
 Er det let at blive enige om behovet (måle kvaliteten)
 Er der en klar sammenhæng mellem behov og arbejdet
 Hvor ofte skal det udføres?  ¼ til 4 gange om året?

 Større risiko ved at løfte disse opgaver i en 
kontraktsperiode, 
 og derfor spørgsmålet 
 skal man overlade risikoen til entreprenøren (tilstandskrav)?
 skal den deles (udførelseskrav)?

En opgave, der skal udføres ofte, fx græsslåning, og hvor kvaliteten er let at 
bedømme er velegnet til at overlade en entreprenør til tilstandskrav. Og jo flere 
år der indgår i entreprisen, jo mindre risiko er der fra vejret, som forhåbentligt 
svinger om en middelværdi for hele perioden. (Entreprenøren kan let bære 
ansvaret og risikoen for hele kontraktsperioden, og det afleverede resultat er 
velkendt)

Eftersåning/gødskning/luftning/topdressing/sygdoms‐, skadedyrs‐ og 
ukrudtsbekæmpelse mv. skal udføres efter behov. 

Er det let at blive enige om behovet (måle kvaliteten)?
Er der en klar sammenhæng mellem behov og arbejdet?
Hvor ofte skal det udføres?  ¼ til 2 gange om året?

Der er helt klart en større risiko i at løfte disse opgaver i en kontraktsperiode, og 
derfor kommer spørgsmålet om man skal overlade risikoen til entreprenøren 
(tilstandskrav), eller om den skal deles (udførelseskrav)
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 Skal jeg lave det selv / hvad skal jeg lave selv

 Skal jeg udlicitere

 Skal jeg virksomhedsoverdrage mine medarbejdere

 Skal jeg satse på tilstandskrav eller udførelseskrav

 Hvordan skal min fremtidige bestillerorganisation 
være

 Hvis jeg laver det selv, kan jeg måske spare på noget 
tilsyn og kontrol

 Udbudt til udførelseskrav, skal jeg være aktiv som 
bestiller, tilsyn og kontrollør

 Udbudt til tilstandskrav, kan jeg reducere min 
bestillerrolle, men skal stadig være aktiv med tilsyn 
og kontrol

Nu er du ved at være fremme og kunne tage stilling til fremtiden og din 
fremtidige organisation.

Hvis jeg har mine egne medarbejdere der laver det nu, kan jeg stille krav om at 
entreprenøren overtager disse medarbejdere på deres nuværende vilkår i en 
virksomhedsoverdragelse.

Hvis det er en entreprenør der har det, bør vi ikke kræve at medarbejderne 
virksomhedsoverdrages
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 Hele dette indledende arbejde:

 Skal jeg sætte det op på skema og i et regneark for at 
finde ude af hvordan jeg skal udbyde

 Skal jeg overordnet vurdere de væsentlige delelementer 
og dokumentere mine vurdering i et notat

 Har min direktør/bestyrelse allerede truffet disse 
beslutninger for mig på et kvalificeret grundlag (politisk)

Jeg er ikke selv den der laver store regneark, og finder sandheden med to streger under.

Jeg prøver at analysere de væsentligste forhold og skriver et notat om det.

VD har været meget tæt på at gennemføre en samlet analyse af deres arbejdsopgaver, 
hvilket har resulteret i et udbud med gode priser.
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 ER DER NOGEN, SOM JEG KAN BETRO ARBEJDET 
MED AT HOLDE MINE BANER I TOP STAND

 Store og landsdækkende firmaer

 Lokale anlægsgartnere

 Specialfirmaer

 Markedshøring
 Inden udbud
 Forhåndsmeddelelse og offentliggørelse på hjemmeside

 Stille spørgsmål til potentielle tilbudsgivere

 Foreløbigt udbudsmateriale

 Underudbud
 Spørgemøde

 Forevisning af baner

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret 
under CC BY-NC-SA

MARKEDSANALYSE er et fint og dyrt ord, men betyder jo blot, at du skal finde ud 
af om der er nogen der kan lave arbejdet for dig.

I visse tilfælde kan man også lave markedshøring, for at spørge markedet hvad de 
synes om udbudstankerne, hvad de har af præferencer for at få et godt udbud. 
Det kan gennemføres på et løst grundlag fx i erhvervsforeningen, eller med et 
foreløbigt udbudsmateriale, så vi viser, hvad vi tænker på at gøre.

Markedshøring inden udbuddet samt informationsmøder under udbuddet, evt. 
med forevisning af banerne kan give god inspiration til udvikling af samarbejdet 
mellem entreprenør og driftsherre. For husk, det er et samarbejde, der skal være 
til gavn for begge parter, der skal igangsættes.
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En kort og ikke juridisk forklaring på hvordan udbuddet skal være

Færdige med forberedelserne, skal der nu skrives et udbudsmateriale. Her er det 
nødvendigt at have bistand af nogle kyndige udbudsmedarbejdere, fx 
kommunens indkøbskontor eller en udbudsrådgiver. De kan også godt være med i 
de tidligere overvejelser, men hvor de tidligere overvejelser har meget at gøre 
med overordnede beslutninger og egen økonomi, så er det efterfølgende mere 
ren teknik/jura, at skrive et udbudsmateriale, der kan give et godt og sikkert 
samarbejde med din entreprenør.
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 Entreprisestørrelser:

 Udbud skal opdeles så små og mellemstore 
virksomheder kan deltage

 Mellemstore virksomheder har mellem 50 og 250 ansatte 
årsværk

 Du skal opdele dit udbud, så små og mellemstore lokale 
virksomheder kan deltage. 

Ifølge udbudsreglerne skal man opdele sit udbud i deludbud, for at sikre at små 
og mellemstore virksomheder kan deltage. Nu er de fleste danske virksomheder 
små og mellemstore, bortset fra HedeDanmark, NCC og lignende. Så det er ikke 
for udbudsreglerne du skal opdele, det er for konkurrencen og nærområdet.

Og husk, 2 små entrepriser kan man tillade bliver lagt sammen med fx rabat, så 
der kan blive mulighed for både små og store virksomheder (Men husk at 
rabatten ikke bør tillades at være større end 10‐20%, for ellers giver det mulighed 
for at øge prisen på enkelttilbuddene, samtidigt med en stor rabat. Det er en 
kendt måde at genere de små tilbudsgivere, der kun vil have en entreprise.
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 Når I skal lave et udbud, skal I have hjælp
 Kommunens indkøbskontor
 Udbudsrådgiver

 Alle offentlige myndigheder/institutioner er omfattet 
af udbudslovene.
 Også en klub, der for størstedelen finansieres eller styres 

af det offentlige

 Udbudsloven skal sikre 
 Retfærdighed
 Gennemsigtighed
 Ingen diskrimination

 Gælder ved kontraktsummer > 1,5 mio. kr.
 Offentliggørelse mindst 35 dage før tilbudsfrist
 10 dages stand-still periode

Alle offentlige myndigheder/institutioner er omfattet af udbudslovene.
Det kan også gælde, hvis I er en klub eller lignende, der for størstedelen 
finansieres af det offentlige eller er underlagt kontrol af det offentlige eller har 
væsentlig offentlig indflydelse i administration/ledelse/bestyrelse. 
Så hvis man ikke vil følge udbudsloven skal det undersøges omhyggeligt. 

Udbudsloven siger, at det skal gå retfærdigt til, og at man ikke må diskriminere. 
Der bruges så 55 sider i loven + mange bilag og vejledninger til at beskrive 
hvordan det skal gøres.

Udbudsloven gælder hvis kontraktsummen er større end 1,5 mio. kr. for hele 
kontraktsperioden.
Der skal offentliggøres en udbudsbekendtgørelse i TED 35 dage før tilbudsfristen
Der skal være en stand‐still periode på 10 dage fra man har offentliggjort hvem 
der skal tildeles kontrakten, til kontrakten indgås.

Det her er ikke en vejledning i at lave et udbud juridisk korrekt, så derfor bliver 
det ikke mere detaljeret, men lad være med at gå i udbud, uden at I har 
kvalificeret hjælp.

18



Dette er ikke en juridisk korrekt gennemgang af det at lave et udbud.

Alle oplysninger er tilnærmet, for ikke at gå i detaljer.
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 Evt. en forhåndsmeddelelse til TED

 Udbudsbekendtgørelse til TED

 Bestemmelser om udbud og tilbud
 Antal entrepriser
 Krav til deltagerne
 Juridiske

 Økonomiske

 Tekniske

 Oplysning om tildeling
 Mest fordelagtige pris eller tilbud

 Afgiver vi kontrolbud

 Indgår der virksomhedsoverdragelse

 Hvad og hvordan tilbud skal afleveres
 TBL

 ESPD

 Tid og sted

I kan se de fleste detaljer i Christinas udbudsmateriale, selv om det er et ældre materiale
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 Grundlæggende almindelige betingelser
 AB 92
 ABService

 Særlige betingelser
 De juridiske afklaringer vedr.
 Tid
 Ansvar og forsikring
 Arbejdsklausuler
 Ændringer samt mer- og mindrearbejder
 Betalingsbetingelser 
 Bod

 Oplysninger om virksomhedsoverdragelse

AB dækker de grundlæggende forhold, som vi kun skal ændre i beskedent omfang.

Jeg har selv hidtil primært brugt AB92, som vedrører anlægsarbejder, dvs. arbejder der 
først er værdige ved aftalens slutning.

Jeg er nu blevet overbevist om, at vi fremover bør benytte ABService, for den er skrevet 
til arbejder der skal leve op til kravene hver eneste dag i aftaleperioden
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 Generelle kvalitetsbeskrivelser

 Særlige arbejds- og kvalitetsbeskrivelser
 Supplerer de generelle beskrivelser
 Beskriver yderligere arbejdsopgaver, der ikke fremgår af 

de generelle beskrivelser
 Beskriver særlige forhold for den aktuelle entreprise, fx
 Arbejdsplads

 Materiel

 Personale

 Miljø

 Beskriver samarbejdsrelationerne
 Beskriver kontrolkrav, og deres relationer til bod og 

betalingsreduktion
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 Tilbuds- og afregningsgrundlag
 Indeksregulering med driftsindeks
 Regler for mængdereguleringer
 Forklaringer til tilbudslistens poster

 Tilbudslisten
 Enhedspriser
 Tilstandskrav

 Udførelseskrav

 Potentielle ydelser

 Tilbudssamlelisten
 Samler tilbuddene fra de enkelte entrepriser
 Angiver rabat ved samlet overdragelse af flere entrp.
 Angiver begrænsning i hvor mange entrepriser der 

ønskes

Forklaringer til tilbudslistens poster skal være eksakte, så der ikke opstår tvivl om hvad 
posten dækker 

22



23



 Alle tilbud åbnes samtidigt

 Det gælder også et evt.  Kontrolbud

 Der behøver ikke at være tilbudsgivere til stede ved 
licitationen

 Jeg offentliggør altid samme dag, eller dagen derefter, 
de modtagne tilbud og tilbudssum
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 Kontroller egnethed

 Alle tilbudsgivere har dokumenteret deres egnethed 
ved ESPD’et

 Krav til deltagerne
 Juridiske
 Økonomiske
 Egenkapital

 Evt. relevant omsætning

 Tekniske
 Referencer (kan falde sammen med omsætning)

 Faglig leder

 Udstyr (næppe et godt krav)

 Uddannelse (hvis det ikke kan nås inden kontraktstart)

Juridiske:
Udbudslovens §§ 135‐137 med angivelse af stk.‐numre:
Vedr. om entreprenøren er dømt for
‐ Kriminel organisation
‐ Bestikkelse
‐ Svig
‐ Terrorhandlinger
‐ Hvidvaskning
‐ Børnearbejde/menneskehandel

‐ Ubetalt forfalden gæld
‐ Interessekonflikt
‐ Konkurrencefordrejning
‐ Groft urigtige oplysninger

‐ Konkurs
‐ Alvorlige forsømmelser
‐ Tidligere misligholdt kontrakt, der førte til ophævelse
‐ Osv.

Økonomiske
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‐ Tilbudsgivers egenkapital
‐ Evt. tilbudsgivers relevante omsætning  max, det dobbelte af kontraktens 

værdi

Tekniske
‐ Liste over tidligere arbejder i de seneste 3‐5 år
‐ Oplysning om ledende teknikere og kvalitetskontrollørkontrollør
‐ Udstyr, men det kan købes og lejes, og behøver ikke at være til stede ved 

kontraktindgåelse
‐ Uddannelse, hvis den ikke kan nås eller tilkøbes inden arbejdsstart
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 Mest fordelagtige pris eller tilbud

 Pris er let og forståeligt

 Hvad med mest fordelagtige tilbud
 Hvad kan give merværdi?
 Kvalitet (ud over det beskrevne)

 Erfaring (ud over det beskrevne)

 Iderigdom?

 Afgiver vi kontrolbud
 Samme vilkår som for øvrige
 Også efter licitationen

 Indgår der virksomhedsoverdragelse
 Ens for alle
 Ikke et tildelingskriterium
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 Laveste pris på det enkelte tilbud

 Samlet laveste pris for driftsherren
 Rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser
 Tilbudsgiver anfører hvor mange entrepriser han ønsker
 Tilbudsgiver anfører hvilke entrepriser han ønsker 

samlet overdraget med tilhørende rabat

 Og så har vi det foreløbige resultat
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 Vi skal tjekke oplysningerne i ESPD’et for vinderen.

 Serviceattest inkl. Straffeattest for
 Ledende medarbejdere

 Bestyrelsen

 Regnskab 
 Udleveret eller via virk.dk

 Referencer
 Uddannelseskrav
 Og alle øvrige krav

 Og hvis oplysningerne ikke er i orden, må vi 
udelukke den pågældende, og lave en ny tildeling

Alle de vindende tilbud skal have kontrolleret deres oplysninger i ESDP’et

Kun hvis det er kontrolbuddet der vinder er det ikke nødvendigt, da licitationen i så fald 
aflyses og arbejdet udføres internt, via en intern aftale.
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 Meddelelse til alle tilbudsgivere om hvem der vil få 
overdraget kontrakten
 Snarest efter licitationen
 Begrunde hvordan man er kommet frem til det valg
 Stand-still periode på 10 dage

 Kontrakt
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