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Branchens og sektorens ønsker til 
gensidige forbedringer i forbindelse 

med udbud  

Troels Krogh – Wavin 

Per Rasmussen - Ulefos 

 

Udbudsform: 
 

• Indbudt eller offentlig licitation 

• Direkte fra producent eller via grossist - konflikter med 
værdikæde.  

• Udbyders muligheder for at forkaste tilbud / annullere 
licitation 

• Bør beskrive produktets kvalitet og funktion i stedet for 
materiale beskrivelser. 
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Pointgivning: 
 

Hvilke kriterier ligger til grund for point givning? 
Vi oplever at pris fylder for meget på bekostning af nedenstående: 
 
• Kvalitet er ikke i højsædet – laveste fælles nævner = lavere kvalitet 
• Teknisk assistance fra producent vægtes ikke 
• Leveringssikkerhed / Krav om lokale lagre ( indenfor x km) +/- 
• Danske/Europæiske producenter – sikring af danske arbejdspladser 
• Transportafstand fra producent til anlægsadresse 
• Co2 regnskab i hele værdikæden 
• ISO / kvalitetssikring 
• Danske certificeringer -  eks. Dansk vand / NPM / GDV 
• Hygiejnekrav 
• Levetid på produkter 

 
 

Krav om dokumentation fra uvildig prøvnings- 
instans 
 
• Producenten er i besiddelse af gældende godkendelser for x 

produkt 
 

• Yderligere krav skal dokumenteres og vedlægges i udbud – eks. 
emissionstest 
 

• Økonomisk udgift til yderligere test honoreres ikke 

 

• Krav om ikke standardiserede tests/analyser 
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Omfang af udbudsmateriale 

 
• Ønske om standardiseret udbudsmateriale og fælles 

betingelser – der bruges mange ressourcer i udbudsfasen. 
 

• Tilsidesættelse af standard leveringsbetingelser fra 
leverandører – Vi bliver udfordret på det juridiske grundlag og   
har ingen beføjelser. 
 

• Tilbudsgiver skal sikre sig juridisk pga. ”kompleks udbud” – 
medfører store økonomiske udgifter til juridisk bistand. 

 

Unfair fastpris aftaler  
• Der burde være mulighed for kvartalsvis justering baseret på 

eks. råvare-index, eller hvis volumen er under x % af det 
udbudte . 
 

• Option på forlængelse af aftale – oplever at der ikke er 
kapacitet til nye udbud, hvilket ofte medfører forlængelse i     
1 – 2 år. 

• Medfører ofte at nye produkter ikke kommer i spil og dermed 
mindre innovation i samarbejdet. 
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Hvad vil DANVA gøre med de forsyninger, som 
ikke overholder loven?  

 


