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Beskrivelse af evalueringen  

Tildelingskriteriet er det for regionen økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet ef-

ter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

 

Evalueringsproces 

Evalueringsprocessen har været opdelt i to faser. Der er først foretaget en vurdering af 

tilbudsgivers egnethed (prækvalifikation) til at løfte den udbudte opgave, dvs. om de 

opfylder betingelser for deltagelse, der er fastsat. Det gælder tilbudsgivers økonomiske 

forhold, herunder regnskaber, samt deres faglige formåen.  

 

Udbud af ambulanceberedskaber er udbudt med forhandling. På forhandlingsmødet 

har alle tilbudsgiver været lydhør overfor regionens tilbagemeldingerne og efterføl-

gende højnet kvalitetsdelen og sænket priserne. På prissiden havde to tilbudsgivere 

flyttet sig mærkbart mens to tilbudsgivere kun havde flyttet sig marginalt. 

De indkomne tilbud er herefter evalueret i forhold til de fastsatte tildelingskriterier 

med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud målt på kvalitet 

og pris på hver delaftale. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og regionens 

kontrolbud er foretaget således, at der ikke deltog nogen, der har medvirket ved udar-

bejdelsen af kontrolbuddet. 

Evalueringen af de kvalitative kriterier er gennemført af en intern evalueringsgruppe, 

sammensat med de nødvendige sundhedsfaglige, tekniske og udbudsretlige kompeten-

cer.  

Vurdering af den evalueringstekniske pris og de kvalitative kriterier er foretaget som 

to adskilte processer, hvor den interne evalueringsgruppe ikke har haft kendskab til 

prissætningen under deres evaluering af kvaliteten. 
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Vedrørende regionens kontrolbud har en af regionens eksterne juridiske rådgivere vur-

deret, at kontrolbuddet er beregnet korrekt ift. kontrolbudsbekendtgørelsen og vejled-

ning dertil. Mht. tilbudt antal og indhold i ambulancer, antal personale samt admini-

strationsudgifter har en intern evalueringsgruppe vurderet, at kontrolbuddets bereg-

ning virker robust og sammenhængende. 

 

Den evalueringstekniske pris 

Underkriteriet vurderes på vederlaget over 8 år (6 års ordinær kontrakt samt option på 

forlængelse 2 x 1 år) samt øvrige optioner.  

De estimerede tilkøb af optioner som ekstra beredskaber, forbrugsvarer, mobiltelefo-

ner og revisionserklæring er fastsat til brug for beregning af den evalueringstekniske 

pris. Den evalueringstekniske pris er derfor ikke et direkte udtryk for den samlede om-

kostning for regionen, idet omkostningen vil afhænge af anvendelse af optioner. Der-

udover er der ikke indlagt evt. overtidsbetaling og km- afregning.  

For at finde frem til de reelle nettoomkostninger forbundet med hvert tilbud, er der 

herefter i overensstemmelse med udbudsmaterialet foretaget en korrektion af de ind-

komne eksterne tilbud. Dette er foretaget under henvisning til bekendtgørelse om 

momsrefusion for kommuner og regioner om med de heri angivne refusionssatser 

(moms- og lønsumsafgift) for henholdsvis eksterne private og eksterne offentlige leve-

randører og formålet hermed er at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag.   

Jf. kontrolbudsbekendtgørelsen indgår ingen lønsumsafgift i kontrolbuddet men skal 

indeholde moms på relevante ydelser. Bekendtgørelsen medfører, at kontrolbuddets 

priser skal evalueres inkl. moms, mens andre tilbudsgivere evalueres uden moms. 

Kontrolbuddets evalueringstekniske pris fremstår således højere end den tilsvarende 

pris fra eksterne tilbudsgivere. De reelle nettoomkostninger for regionen ved kontrol-

buddet vil være 4,6 % lavere, da regionen kan få refunderet momsudgifterne. Værd at 

bemærke er, at det i nærværende udbud ikke har nogen konsekvens for tildeling af be-

redskaber om kontrolbuddets tilbud er eksklusive eller inklusive moms.  

Den evalueringstekniske pris omregnes til prispoint, som herefter indgår i tilbudseva-

lueringen og vægtes med 50 %.   

 

Tildeling af kvalitetspoint  

Udbuddet indeholder en liste på 135 krav som er opdelt i tre typer af krav.  

Krav som er angivet som mindstekrav skal accepteres uden forbehold fra tilbudsgivers 

side. Andre krav er angivet som krav fra regionens side. Krav skal accepteres, men 

kravene kan gøres til genstand for forhandling. Begge krav er overvejende rettet mod 

lovgivning og køretøjernes kvalitet og sikkerhed. 

Konkurrencekrav udtrykker regionens ønsker om en bestemt egenskab. Samlet retter 

23 konkurrencekrav sig mod køretøjernes kvalitet, medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø og 
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uddannelse, sundhedsfaglig kvalitet og sikkerhed, innovations- og udviklingsindsat-

sen, den grønne omstilling og bæredygtighed samt leverandørens implementerings-

plan. Disse krav kan opfyldes helt eller delvist fra tilbudsgivers side og indgår som 

konkurrenceparametre i vurderingen af de indkomne tilbud med den vægtning som er 

angivet i udbudsmaterialet.  

For de leverandører, de byder på flere delaftaler, har der ikke været forskelle mellem 

tilbud på de enkelte delaftaler. Pointtildelingen til den enkelte leverandør er derfor den 

samme. Den samlede pointtildeling fremgår som følger. 

Uddrag fra tilbudsevalueringen per delområde 

 

1. Delaftale Tårnby    

 

 
 

2. Delaftale Hvidovre 

 

 

 

3. Delaftale Gladsaxe  

 

 

Falck Kontrolbud HBR

Tildelingkriterier med vægt Vægt i %

Pris 442.678.829 492.484.053 511.631.834

Point 100,00 77,50 68,85

Vægtet 50% 50,00 38,75 34,42

Point 88,34 84,21 63,11

Vægtet 50% 44,17 42,11 31,56

Total 94,17 80,85 65,98

Rangorden hvor 1 er vinder (grøn til rød farveskala) 1 2 3

Pris (underkriterie 1)

Kvalitet (underkriterie 2)

Falck Kontrolbud HBR

Tildelingkriterier med vægt Vægt i %

Pris 588.485.409 644.025.601 667.466.928

Point 100,00 81,12 73,16

Vægtet 50% 50,00 40,56 36,58

Point 88,34 84,21 63,11

Vægtet 50% 44,17 42,11 31,56

Total 94,17 82,67 68,13

Rangorden hvor 1 er vinder (grøn til rød farveskala) 1 2 3

Pris (underkriterie 1)

Kvalitet (underkriterie 2)

Falck PreMed Kontrolbud

Tildelingkriterier med vægt Vægt i %

Pris 524.633.867 523.869.829 586.234.458

Point 99,71 100,00 76,19

Vægtet 50% 49,85 50,00 38,10

Point 88,34 53,00 84,21

Vægtet 50% 44,17 26,50 42,11

Total 94,02 76,50 80,20

Rangorden hvor 1 er vinder (grøn til rød farveskala) 1 3 2

Pris (underkriterie 1)

Kvalitet (underkriterie 2)
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4. Delaftale Nord  

 

 

5. Delaftale Bornholm  

 

Falck PreMed Kontrolbud

Tildelingkriterier med vægt Vægt i %

Pris 802.817.584 808.856.962 902.470.219

Point 100,00 98,50 75,17

Vægtet 50% 50,00 49,25 37,59

Point 88,34 53,00 84,21

Vægtet 50% 44,17 26,50 42,11

Total 94,17 75,75 79,69

Rangorden hvor 1 er vinder (grøn til rød farveskala) 1 3 2

Pris (underkriterie 1)

Kvalitet (underkriterie 2)

Falck Kontrolbud

Tildelingkriterier med vægt Vægt i %

Pris 159.829.537 176.986.938

Point 100,00 78,53

Vægtet 50% 50,00 39,27

Point 90,08 84,70

Vægtet 50% 45,04 42,35

Total 95,04 81,62

Rangorden hvor 1 er vinder (grøn til rød farveskala) 1 2

Pris (underkriterie 1)

Kvalitet (underkriterie 2)


