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Økonomisk mest fordelagtige 
handler stadig mest om økonomi
EFTER AT HAVE ARBEJDET en del år 
med energirenoveringer inden for belysnings-
styring, må jeg desværre konstatere, at det 
ikke altid er energien, der er i højsædet. Pro-
jekterne starter altid med fokus på energien, 
og hvordan man opnår den størst mulige 
besparelse inden for en given tidsramme 
(tilbagebetalingstid). Det ender desværre 
ofte med at være selve prisen, der er den 
bærende del i projektet. Dette på trods af, at 
den rigtige løsning ligger inden for tilbagebe-
talingstiden. Når der kan spares penge på at 
vælge en anden løsning, ses det ofte.

Problemet i dette er, at de forskellige løs-
ninger ikke altid giver den samme energibe-
sparelse. Vi skal som leverandører tit spørge 
os selv, om vi skal lave den mest energirig-
tige løsning af hensyn til energibesparelse 
og miljøet, eller om vi skal gå på kompromis 
for at få ordren. Da man som leverandør 
ikke kan drive et firma ved kun at tænke på 
energibesparelser, men også er nødt til at få 
lidt i ordrebogen, ender det ofte med, at vi 
tænker pris som første prioritet og dernæst 
energibesparelse.

Vi er en type firma, som leverer vores 
løsninger gennem elinstallatører, og de er 
om muligt endnu mere pressede på prisen, 
da der normalt er 3-4 installatører, der byder 
på sagen med vidt forskellige løsninger. På 
grund at dette ender det ofte med, at man 
sammenligner æbler med pærer, da udbud-
det ikke beskriver energibesparelse som 
prioritet 1 og økonomi som prioritet 2, men 
lige omvendt. Jeg tror, den rigtige løsning 
ville være at sætte besparelsen i højsædet 
og få os leverandører til at stå inde for både 
besparelse og tilbagebetalingstid.

Efter at have arbejdet en del år med 

Om tildelingskriterier

Når en udbyder skal vælge leverandør af en vare, serviceydelse eller byggeri, skal valget 
foretages på baggrund af de tildelingskriterier, udbyder har anført i udbudsmaterialet.
Udbyder kan vælge mellem to overordnede kriterier for valg af leverandør:
n  Den laveste pris – her indgår man kontrakt med den tilbudsgiver, som har afgivet det 

billigste tilbud.
n   Det økonomisk mest fordelagtige tilbud - her sammenligner man ud over prisen også 

tilbuddene på en række andre kriterier, der har betydning i forhold til selve kontrakt-
genstanden. Det kan for eksempel være leveringssikkerhed, driftssikkerhed, miljø og 
naturligvis pris.

Der er en tendens til, at de fleste kommuner vælger ”det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud” frem for kriteriet ”laveste pris”, når det gælder udbud af driftsopgaver og andre mere 
komplekse ydelser. Det skyldes, at man ved at vælge netop det kriterium får mulighed for 
at inddrage andre relevante kriterier end kun prisen. Vælger man kriteriet ”det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud”, skal man nemlig fastsætte, hvilke økonomiske og kvalitative 
underkriterier der afgør, hvilket tilbud der samlet set er det økonomisk mest fordelagtige.

Kilde: www.udbudsportalen.dk /vejledningen ”Udbud – trin for trin”

DONG’s energirådgivere og screenet rigtige 
mange bygninger for besparelser ganske 
ulønnet har vi hos Vanpée & Westerberg A/S 
desværre set os nødsaget til at skære ned 
på dette arbejde. Det endte ganske enkelt 
tit med, at vores løsning, på trods af at vi 
kunne stå inde for rigtig gode besparelser og 
tilbagebetalingstid, blev valgt fra pga. økono-
mien. Der var altid en, der kunne levere det 
billigere. Dette er naturligvis ganske ok, man 
kan ikke vinde alt - men det, der altid bliver 
glemt i disse sager, er at få dokumenteret 
den lovede besparelse.

Vi har i flere tilfælde set, at den type sty-
ring, som vælges, kan føre til øget forbrug. 
Et eksempel, jeg er stødt på, er, når man 
vælger at sætte sensorer op, der tænder 
og slukker belysningen automatisk. Dette 
er ikke i sig selv et problem, men hvis man 
før har været vant til selv at skulle tænde 
belysningen, bliver det et problem, hvis lyset 
tænder automatisk i områder, hvor der er nok 
naturligt lys (dagslys). n
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Tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige” skal give udbudsgivere mulighed  
for at inddrage for eksempel totaløkonomi eller energi- og miljøkrav, når de vælger 
leverandør. Men virker det? Vi har spurgt en leverandør

TEMA: KVALITET




