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Bilag 16 
Skabelon til tilbudsliste med delkriterier, Byggeri København (juni 2016) 

Bilag B – Skabelon til 
tilbudsliste 
Udbud af strategiske partnerskaber 

Undertegnede Strategiske partner afgiver hermed tilbud på opgaven; 

Delkontrakt Sæt kryds 
Strategiske Partnerskab, delkontrakt A - BUF, for Byggeri København, Københavns Kommune 

Strategiske Partnerskab, delkontrakt B – FF6, for Byggeri København, Københavns Kommune 

Hvis tilbudsgiver giver tilbud på begge delaftaler, kan der vedlægges separate og forskelligt udfyldte tilbudslister til 
hvert tilbud, eller der kan vedlægges enslydende tilbudslister til hvert tilbud med kryds i begge linjer i ovenstående 
tabel. 

Tilbuddet danner grundlag tilbudsvurdering og efterfølgende afregning ved byggeprojekter, der omfattes af kontrakten 
om strategiske partnerskab. 

Angående regulering og cirkulære 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. henvises til 
rammeaftalen. 

Følgende rettelsesblade er modtaget og er indarbejdet i tilbud; ________________________ 

For at kunne vurdere underkriterier og tilhørende underkriterium, skal alle positioner i denne tilbudsliste udfyldes.  

Værdibyg Vejledning 38+39 - Strategiske partnerskaber
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Økonomi 

 
Underkriteriet vurderes ud fra delkriterierne: Timepriser for rådgivere, Dækningsbidragssats, 
Fradrags/tillægssats til V&S-prisbøgerne og Intern teknisk rådgivning. 

 

1.1 Delkriteriet Timepriser for rådgivere 
 

De tilbudte timepriser skal være inkl. alle tillæg herunder omkostningstillæg (dækningsbidrag), EDB inkl. 
CAD m.v. men ekskl. moms. Omkostninger til kørsel og eventuel anden transport skal ligeledes være 
indeholdt ligesom enhver form for transporttid.  

Ved erfaring forstås relevant fuldtidsbeskæftigelse efter endt uddannelse inden for fagområdet. 

Specialister afregnes kun som specialister for ydelser inden for deres specialistfelt. 

 

Medarbejderkategori  Udfyld pris Vægt
ning 

i % 
Projekteringsleder ekskl. 

moms 
xxx kr./time 13 

Kalkulationsmedarbejder ekskl. 
moms 

xxx kr./time 5 

Proces- og faciliteringsleder ekskl. 
moms 

xxx kr./time 10 

Sagsarkitekt (over 10 års erfaring) ekskl. 
moms 

xxx kr./time 7,5 

Arkitekt  ekskl. 
moms 

xxx kr./time 10 

Junior arkitekt (under 5 års 
erfaring) 

ekskl. 
moms 

xxx kr./time 5 

Sagsingeniør (over 10 års erfaring) ekskl. 
moms 

xxx kr./time 7,5 

Ingeniør ekskl. 
moms 

xxx kr./time 10 

Junior ingeniør (under 5 års 
erfaring) 

ekskl. 
moms 

xxx kr./time 5 

Bygningskonstruktør ekskl. 
moms 

xxx kr./time 10 

Teknisk assistent ekskl. 
moms 

xxx kr./time 5 

Specialister  ekskl. 
moms 

xxx kr./time 2 
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Landskabsarkitekt ekskl. 
moms 

xxx kr./time 10 

 

Den ovenfor anførte forholdsmæssige fordeling er alene til brug for tilbudsevalueringen. 

1.2 Delkriteriet Dækningsbidragssats 
 

Tilbudsgiverne kan tilbyde forskellige dækningsbidragssatser for projekter med forskellige estimerede 
håndværkerudgifter i nedenstående intervaller: 

Estimerede 
håndværkerudgifter 

Type Krav til 
interval  

Tilbudt 
dækningsbid
ragssats 

< kr. 10 mio. Renovering 
og 
ombygning 

8-20 % xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < kr. 50 mio. Renovering 
og 
ombygning 

8-20 % xxx % 

≥ kr. 50 mio .  Renovering 
og 
ombygning 

8-20 % xxx % 

< kr. 10 mio. Nybyggeri 8-20 % xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < kr. 50 mio. Nybyggeri 8-20 % xxx % 

≥ kr. 50 mio . Nybyggeri 8-20 % xxx % 

 
 

1.3 Delkriteriet Fradrags/tillægssats til V&S prisbøger 
 

Det tilbudte fradrag eller tillæg i procent til prissætning efter V&S prisbøger skal angives i procent samt + 
for tillæg eller minus for fradrag.  
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Estimerede 
håndværkerudgifter 

Type Krav til 
interval  

Tilbudt sats 

< kr. 10 mio. Renovering og 
ombygning 

-20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < 
kr. 50 mio. 

Renovering og 
ombygning 

-20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

≥ kr. 50 mio .  Renovering og 
ombygning 

-20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

< kr. 10 mio. Nybyggeri -20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < 
kr. 50 mio. 

Nybyggeri -20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

≥ kr. 50 mio . Nybyggeri -20 % 
(fradrag) til + 
5 % (tillæg) 

xxx % 

 

1.4 Delkriteriet Intern teknisk rådgivning  
 
Tilbudsgiverne kan tilbyde forskellige satser for intern teknisk rådgivning for projekter med forskellige 
estimerede håndværkerudgifter i nedenstående intervaller: 

Estimerede 
håndværkerudgifter 

Type Krav til 
interval  

Tilbudt sats 

< kr. 10 mio. Renovering og ombygning 3-12 % xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < kr. 50 mio. Renovering og ombygning 3-12 % xxx % 

≥ kr. 50 mio .  Renovering og ombygning 3-12 % xxx % 

< kr. 10 mio. Nybyggeri 3-12 % xxx % 

≥ kr. 10 mio. og < kr. 50 mio. Nybyggeri 3-12 % xxx % 

≥ kr. 50 mio . Nybyggeri 3-12 % xxx % 

 

Underskrift: 
Dato: Klik her for at angive en dato.   

For Strategiske partner: 
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Klik her for at angive tekst. 

Firmanavn/ Konsortiet (blokbogstaver) 

 

 

  

Underskrift 

 

Klik her for at angive tekst. 

  

CVR.-nr. 

 

 

  

Følgende virksomheder indgår i konsortiet, der står som medunderskriver 

  

   

Klik her for at angive tekst.   

Firmanavn (blokbogstaver) 

 

  

Underskrift 

 

Klik her for at angive tekst. 

  

CVR.-nr. 

Klik her for at angive tekst.   

Firmanavn (blokbogstaver) 

 

 

  

Underskrift 

 

Klik her for at angive tekst. 

  

CVR.-nr.   
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Klik her for at angive tekst.   

Firmanavn (blokbogstaver) 

 

 

  

Underskrift 

 

Klik her for at angive tekst. 

  

CVR.-nr. 

 

  

 

Klik her for at angive tekst. 

  

Firmanavn (blokbogstaver) 

 

 

 

  

Underskrift 

 

Klik her for at angive tekst. 

  

CVR.-nr. 
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