
 

 

  

Miljøstyrelsens vurdering af indkomne forslag 

 

Når Miljøstyrelsen den 18. december 2020 har modtaget tilbud på de udbudte 

projekter/emner, foretages følgende vurderingsproces. 

 

For de udbudte projektemner, hvor der kun modtages ét tilbud, og for de, hvor der 

modtages mere end 1 tilbud, men hvor disse kan rummes inden for den afsatte beløb, 

vurderes de(t) modtagne tilbud på følgende måde;  

 

1. Er tilbuddet tilstrækkelig detaljeret beskrevet til, at det er tydeligt for 

Miljøstyrelsen, hvordan projektet gennemføres, dets formål, resultater og 

leverancer. 

2. Kan projektet realistisk set gennemføres inden for tidsrammen og for det søgte 

beløb. 

3. Skønnes tilbudsgiver og samarbejdspartnere at være kvalificerede til at 

gennemføre det tilbudte projekt.  

4. Rammer tilbuddet rent fagligt inden for skiven i forhold til det beskrevne udbudte 

projekt og lover projektet de leverancer, som er forventet. 

5. Er der tale om et egentligt samarbejdsprojekt/partnerskabs projekt der inddrager 

flere relevante parter og er alle de nødvendige kompetencer repræsenteret i 

projektet. 

6. Hvis styrelsen vurderer, at der er behov for justering af det tilbudte projekt, går 

styrelsen i dialog med tilbudsgiver om mulighed for justering. Hvis der opnås 

enighed om et endeligt projekttilbud, indgår MST kontrakt med tilbudsgiver. 

 

For de udbudte projektemner, for hvilke der modtages mere end 1 tilbud og disse 

overskrider rammen, som projektet er udbudt indenfor, og som dermed konkurrerer om 

et fastsat beløb, foretages en vurdering ved brug af følgende vurderingskriterier og 

procentvise vægtning (i alt 100%): 

 

1. Projektbeskrivelsens kvalitet og klarhed. Er tilbuddet tilstrækkelig detaljeret 

beskrevet til, at det er tydeligt for Miljøstyrelsen, hvordan projektet gennemføres, 

dets formål, resultater og leverancer. (vægt 20%) 

2. Kan projektet realistisk set gennemføres inden for tidsrammen og for det søgte 

beløb. (vægt 10%) 

3. Skønnes tilbudsgiver og samarbejdspartnere at være kvalificerede til at 

gennemføre det tilbudte projekt. (vægt 20%) 

4. Rammer tilbuddet rent fagligt inden for skiven i forhold til det beskrevne udbudte 

projekt og lover projektet de leverancer, som er forventet. (vægt 20%) 

5. Er der tale om et egentligt samarbejdsprojekt/partnerskabs projekt der inddrager 

flere relevante parter og er alle de nødvendige kompetencer repræsenteret i 

projektet. (vægt 20%) 

6. Indgår der i projektbeskrivelsen en udførlig plan for videndeling af 

projektresultater, som vurderes at medføre, at mange interessenter kan få udbytte 

af projektet (vægt 10%).  

 

Med henblik på at vurdere det mest fordelagtige tilbud vil der for hvert kriterie blive 

tildelt en score fra 0-8, hvor 8 er bedst, jf. nedenstående absolutte pointskala:  
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8 Bedst mulige opfyldelse 

7 Glimrende/fortrinlig opfyldelse 

6 God/meget tilfredsstillende opfyldelse 

5 Over middel i opfyldelse 

4 Middel/tilfredsstillende opfyldelse 

3 Under middel i opfyldelse 

2 Mindre tilfredsstillende opfyldelse 

1 Utilstrækkelig opfyldelse 

0 Ingen besvarelse 

 

 

 


