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1. FORMÅL 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion (herefter ordregiver) skal have udført en analyseopgave i forbindelse med 
kontrol af tungmetaller, blødgørere og flammehæmmere i gaming udstyr.  

Analyseresultaterne vil blive brugt til, at kontrollere at stoffer overholder grænseværdier i de respektive lovgivninger 
de er reguleret i. Se bilag 1 for nærmere information om stofferne, grænseværdier samt lovgivning.   

Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af denne opgave. 
Ordregivers krav findes i nærværende annonce samt i bilag 1. 

2. OPGAVENS OMFANG 
Annonceringen omfatter indkøb af Kemiske analyser af gaming udstyr. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1. 

Kontrakt perioden løber fra underskriften (forventet primo af oktober 2022) til og med december 2023. Kontrakten 
ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens ophør.  

Der gøres særligt opmærksom på, at selve hovedopgaven i opgavebeskrivelsen skal udføres i perioden fra 
kontraktunderskrivelse (forventet primo oktober) til ultimo november 2022.  

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at der i en længere periode efterfølgende vil opstå behov for at få gennemført flere 
analyser på det konkrete område, hvorfor Miljøstyrelsen i 2023 skal have mulighed for at få analyser gennemført hos 
leverandøren ad hoc. Ud fra Miljøstyrelsens tidligere erfaring med lignende kampagner forventes det, at der vil være 
tale om op til 10 analyser, der forventes at skulle gennemføres i løbet af 2023. Det bemærkes dog, at Miljøstyrelsen 
ikke er forpligtet til at aftale 10 analyser, hvis der ikke er behov herfor. Skulle der være behov for mere end 10 
analyser i 2023, skal dette også være muligt, hvortil det dog bemærkes, at der skal være dialog mellem Miljøstyrelsen 
og leverandøren omkring planlægningen af disse analyser.  

3. PERSONDATA 
Ordregiver behandler personoplysninger i forbindelse med indhentelse af tilbud, typisk kontaktoplysninger for en 
eller flere medarbejdere hos tilbudsgiver. Databeskyttelsesforordningen giver rettigheder til de registrerede, og 
ordregivers behandling af personoplysninger er beskrevet i privatlivspolitikken på https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-
haandhaevelse/om-kemikalieinspektionen/behandling-af-dine-personoplysninger-i-kemikalieinspektionen /.  

Tilbudsgiver bedes sammen med tilbuddet indgive en erklæring om underretning om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med annonceringen, jf. bilag 3. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af 
tilbudsgiver. 

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. 

 Annonceringsmateriale 

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

1) Annonceringsbetingelser (dette dokument) 
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2) Bilag 1 - Ordregivers opgavebeskrivelse  

3) Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast med bilag nr. 1-2  

4) Bilag 3 - Skabelon til erklæring om persondataunderretning 

 Afgivelse af tilbud 

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

Tilbud skal være modtaget senest på det beskrevne tidspunkt i pkt. 9. Tidsplan. Tilbud modtaget efter dette 
tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

Tilbud skal sendes skriftligt pr. e-mail til Sara Björkqvist - sarbj@mst.dk med kopi til 
kemikalieinspektionen@mst.dk.  

Tilbud skal mærkes: ”Udbud af: Kontrol af kemikalier i gaming udstyr- må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb” 

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbud alene må sendes til de angivne e-mailadresser, og at tilbud, der 
modtages med almindelig post og/eller afleveres til styrelsens adresse, vil blive afvist. 

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 samt eventuelle skriftlige spørgsmål afgivet i udbudsperioden skal være på dansk eller engelsk.  

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 1 måned regnet fra tilbudsfristen. Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for 
afsluttet, før kontrakten, jf. bilag 2, er underskrevet af begge parter. Uanset om kontrakten tildeles til en anden 
tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end 
vedståelsesperioden angivet ovenfor. 

Tilbudsgivers omkostninger 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 tilbuddet til tilbudsgiver. 

Tilbuddet skal indeholde følgende:  

1. Tilbudsbrev, hvoraf det entydigt fremgår, hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for 
Ordregiver. Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af det udbudte projekt eller dele 
heraf skal navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt, samt til hvilke dele af projektet disse anvendes.  

2. Beskrivelser samt dokumentation for de angivne underkriterier i den specificerede form, jf. pkt. 4.4, ”Tildeling”. I 
dokumentationen for underkriteriet ”Pris” angives prisen pr. foreslået analyse/analysepakke samt en samlet pris på 
basis af estimeret antal prøver, som fremgår i bilag 1. Tilbuddet skal indeholde mulighed for at få op til 10 analyser 
gennemført hos leverandøren ad hoc i løbet af 2023 som specificeret i Bilag 1 – Opgavebeskrivelse, afsnit 1.4 ”Tidsplan 
og kontraktens indhold”. 

3. Dokumentation for at opgaven udføres akkrediteret (så vidt det er muligt).  

4. Tidsplan med leveringstid på baggrund af nærværende udbudsmateriale.  

5. Oplysninger vedrørende analyserne som specificeret i Bilag 1 – Opgavebeskrivelse, afsnit 1.2 ”Opgavens indhold”      

Ordregiver forbeholder sig ret til at berigtige eller afhjælpe formelle fejl og mangler ved de modtagne tilbud under 
iagttagelse af udbudslovens § 159, stk. 5 og 6.  

Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter og gebyrer, men ekskl. moms, jf. yderligere om betalingsbetingelse m.v. 
i udkast til kontrakt, jf. bilag 2. 
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Der tillades ikke alternative tilbud. 

Indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, forbeholder Ordregiver sig ret til at aflyse 
udbuddet og herefter eventuelt gennemføre nyt udbud, såfremt der foreligger en ikke usaglig begrundelse for at 
aflyse. En eventuel aflysning vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til aflysningen.  

 Forhandling 

Ordregiver forbeholder sig retten til at forhandle på baggrund af de modtagne tilbud, hvis ordregiver vurderer, at der 
er behov herfor. 

 Tildeling 

Ordregiver vil i forbindelse med tildelingen af kontrakten lægge følgende kriterier for tildeling til grund: 

 Pris:  20 pct. 
Tilbudsgivers pris skal inkludere alle omkostninger i forbindelse med analyserne (rapportering og transport m.m.). 

 Kvalitet: 40 pct. 
Tilbudsgiver skal lave en beskrivelse af hvordan kvaliteten af den konkrete opgave sikres og dokumenteres i 
overensstemmelse med de specifikke krav, der er anført for opgaven. Ordregiver vil tillægge det vægt hvis opgaven 
udføres akkrediteret. 

 Fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning: 40 pct.  
Tilbudsgiver skal lave en løsningsbeskrivelse med fremgangsmåde, metoder og planlægning af gennemførelsen af 
den konkrete opgave. Ordregiver vil tillægge det vægt at tilbudsgiver demonstrerer erfaring med denne type 
opgaver. 

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. 

Der vil være tale om en samlet vurdering af de ovenfor anførte kriterier. 

Ved evalueringen bedømmes, hvor mange point hvert tilbud skal have på hvert af underkriterierne om kvalitet, 
leveringstid og fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning ved brug af følgende absolutte pointskala fra 0-8:  

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

Tilbudsprisen omregnes til point efter en ikke-lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris får tildelt 8 point 
(det maksimale antal point). Tilbudsprisen for de øvrige tilbud omregnes til point ud fra følgende formel: 

tilbuddets point = 8 * (laveste samlede pris/tilbuddets samlede pris). 

Alle tilbudsgivere vil blive underrettet samtidig og hurtigst muligt om, hvilken afgørelse der er truffet angående 
tildeling af kontrakten. Ordregiver planlægger at indgå kontrakten i forlængelse af beslutningen om tildeling. 
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 Kontraktindgåelse 

Kontrakten indgås på baggrund af udkastet 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.  

6. FORTROLIGHED 
Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter i Ordregivers udbud, 
herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt hos myndigheder inden for 
den offentlige forvaltning. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. 
Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis 
fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af Ordregiver. Det indgår dog bl.a. i 
bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, at dele af tilbuddet behandles 
fortroligt og i den forbindelse har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet der skal behandles fortroligt.  

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som af forretningsmæssige hensyn ønskes undtaget fra 
aktindsigt, opfordres tilbudsgiver derfor til at angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog uanset tilbudsgivers 
tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af 
lovgivningen. Ordregiver træffer afgørelse om aktindsigt efter eventuelt at have hørt den virksomhed, hvis 
oplysninger der anmodes om aktindsigt i.  

7. SPØRGSMÅL 
Eventuelle spørgsmål til materialet eller processen kan stilles skriftligt til Sara Björkqvist - sarbj@mst.dk med kopi til 
kemikalieinspektionen@mst.dk senest på det beskrevne tidspunkt i pkt. 9. Tidsplan. Spørgsmål modtaget efter dette 
tidspunkt vil ikke blive besvaret. 

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og hurtigst muligt, efter de er modtaget.  

Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på https://mst.dk/service/om-
miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/ under den pågældende kampagne.  

Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig ajour med eventuelle offentliggjorte spørgsmål og svar samt rettelsesblade 
inden tilbudsfristen, idet ansvar for eventuelt mangelfuldt tilbud påhviler tilbudsgiver. 

8. KONTAKTOPLYSNINGER 
Ordregiver er: 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen - Kemikalieinspektionen 
Antvorskov Allé 139 C 
4200 Slagelse 
 
Kontaktperson: Sara Björkqvist 
E-mail adresse: sarbj@mst.dk 
 
Alle henvendelser skal ske skriftligt pr. E-mail.  
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Er der uoverensstemmelser mellem Ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, gælder de skriftlige 
angivelser til enhver tid forud.  

9. 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 alle tilbudsgiverne. 

Tirsdag d. 06/09/2022 Annoncering på www.udbud.dk og Miljøstyrelsens hjemmeside 

Fredag d. 16/09/2022 kl 12.00 Frist for at stille spørgsmål 

Mandag d. 26/09/2022 kl.12.00 Frist for afgivelse af tilbud 

Starten af uge 40 Forventet tilbagemelding til tilbudsgiverne 

Uge 40 Forventet kontraktunderskrivelse og evt. opstartsmøde 

 


