
Referat af informationsmøde for leverandører ifm. udbud af arbejdsbeklædning.  

12. marts 2018, kl. 13:00 hos Fødevarestyrelsen, Glostrup.  

Deltagere:  

- Repræsentanter for Ordregiver: 

o Kadir Atsiz (Fødevarestyrelsen) 

o Dennis Robertson (Naturstyrelsen) 

o Louise Aulin Pallis (Landbrugsstyrelsen) 

o Jeppe Jensen (Landbrugsstyrelsen) 

 

- Leverandører: 

o Bacher Work Wear A/S 

o Mascot International A/S 

o Hoffmann Firmatøj A/S 

o Orloff Firmatøj A/S 

o Kansas 

 

Ordregiver indledte med generel information vedrørende: 

- Hvem er de ordregivende myndigheder 

- Lidt om udbudsformen i det konkrete udbud – begrænset udbud med mulighed for 

forhandling 

- Information om udfyldelse af ESPD 

 

Spørgsmål fra leverandørerne: 

Hvilken status har de oplistede krav i bilag 1-2 kravspecifikation - produktbeskrivelse? 

- Svar fra Ordregiver:  

Bortset fra krav vedrørende sikkerhedsbeklædning, som er mindstekrav, så er der tale om 

Ordregivers ønsker, som der ikke konkurreres/evalueres på. Mindstekrav vedrørende 

sikkerhedsbeklædning er angivet under ”Personlig værnemiddel”. 

 

Hvordan evalueres kvalitetskriteriet, når bilag 1-2 overvejende indeholder ønsker, hvor der ikke 

foretages en evaluering? 

- Svar fra Ordregiver:  

Kvalitet, som vægter med 60 % (pris vægter med 40 %), vurderes på baggrund af to 

delkriterier: 



o Kravopfyldelse, som vægter med 60 % inden for kvalitetskriteriet. Her evalueres der 

på baggrund af tilbudsgivers opfyldelse af de i ”bilag 1-1 kravspecifikation – 

generelle krav” opstillede krav, undtaget de krav som er angivet som mindstekrav. 

o Vareprøver, som vægter med 40 % inden for kvalitetskriteriet. Her foregår 

evaluering på baggrund af et brugerpanels bedømmelse af de fremsendte 

vareprøver. 

 

Hvem skal prøve vareprøverne? 

- Svar fra ordregiver:  

Der er udpeget interne medarbejdere fra de forskellige styrelser blandt dem, der fremover 

skal benytte arbejdstøjet i det daglige. 

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved værdien af, at tilbudsgiverne skal konkurrere på, hvor mange 

gange den enkelte beklædningsgenstand kan vaskes, jf. krav 2.12 i bilag 1-1. Tøjets holdbarhed 

ved vask afhænger således af mange parametre (industrivask, privat vask, om det tørres i en 

tørretumbler osv.), og derfor kan det være meget svært for tilbudsgiver at forpligte sig til, hvor 

mange gange den enkelte beklædningsgenstand kan vaskes. 

- Svar fra Ordregiver:  

Hvis tøjet kan klare minimum 50 vask, vil der i evalueringen blive givet maksimal karakter 

ift. tilbudsgivers opfyldelse af dette krav. Der var på mødet enighed mellem ordregiver og 

leverandørerne om, at et generelt krav om, at tøjet skal kunne holde til minimum 50 vaske 

vil kunne opfyldes i langt de fleste tilfælde.  

Ordregiver skal i øvrigt præcisere, at krav 2.12 om angivelse af, hvor mange vaske samtlige 

varer mindst kan holde til, kun gælder for de genstande, der fremgår af fanen 

”Arbejdsbeklædning” i tilbudslisten, og dermed ikke for fodtøj og handsker. 

 

Indgår der i evalueringen af kvalitet også en vurdering af service? 

- Svar fra Ordregiver:  

Ja, der vurderes bl.a. på samarbejde, webshop, bestilling, opstart og implementering. 

 

Bliver det tillagt vægt i evalueringen, hvis tilbudsgiver kan levere hurtigere end 30 dage, som er 

mindstekrav? 

- Svar fra Ordregiver:  

Nej, det vægter ikke noget. 

 

 

 



Der blev spurgt ind til, hvordan prisen for påføring af logoer på tøjet skal indgå i de tilbudte priser 

– om prisen er ens, uanset om der skal et eller flere logoer på tøjet. 

- Svar fra Ordregiver:  

Tilbudsprisen for det enkelte stykke tøj skal være inklusiv påføring af 1 logo på brystet. Hvis 

Ordregiver konkret ønsker mere end 1 logo påført tøjet, ligger prisen for dette udover 

tilbudsprisen, og Ordregiver skal da betale ekstra herfor. 

- Leverandørerne foreslog, at Ordregiver kunne bede om en standardpris for påføring af 

logoer. 

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der i tilbudslisten bedes om både en listepris, rabat og 

tilbudspris – og ikke bare en tilbudspris. Det er i mange tilfælde ikke muligt at angive en retvisende 

listepris, og denne vil derfor blive fiktiv.  

- Svar fra Ordregiver:  

Vi har en interesse i efterfølgende at kunne se hvilke rabatter vi har fået – listepris og rabat 

har dog ingen betydning ift. evalueringen af tilbuddet – her er det alene evalueringsprisen 

(som en sum af tilbudsprisen og det estimerede køb på aftalen), som er afgørende.  

- Ændring til udbudsmaterialet: Listepris og rabat fjernes fra tilbudslisten. 

 

Skal tilbudsprisen for alle tilbudte størrelser være den samme? Tilbudsgiverne oplyste at 

størrelserne small – 2 XL er standardstørrelser for de fleste af produkterne. Størrelser udover 

dette er ikke standardstørrelser, og kan have en højere pris. 

- Svar fra Ordregiver:  

Tilbudsprisen skal være den samme for alle tilbudte størrelser i en varelinje. Det er op til 

tilbudsgiver at angive, hvilke størrelser der kan leveres inden for den tilbudte pris. Hvis 

Ordregiver konkret ønsker at købe en anden størrelse, end hvad der fremgår af 

tilbudslisten, vil prisen skulle aftales med Leverandøren i det enkelte tilfælde.  

- Leverandørerne forslog, at det i udbudsmaterialet kunne præciseres, at tilbudsprisen skal 

gælde for standardstørrelserne small – 2 XL, og at prisen for størrelser herudover må 

aftales konkret. Som udbudsmaterialet er udformet nu, kan tilbudsgiver spekulere i kun at 

tilbyde enkelte størrelser inden for tilbudsprisen, hvilket vil resultere i, at Ordregiver i 

mange tilfælde vil skulle købe ud over de tilbudte priser, hvormed Leverandøren kan tage 

ekstra betaling. 

- Ændring til udbudsmaterialet: Det præciseres, at tilbudsprisen som minimum skal dække 

standardstørrelserne small – 2 XL. 

 

Leverandørerne havde bemærkninger til kravet om angivelse af miljø- og sundhedsmærker i 

tilbuddet. Svanemærket og Blomsten benyttes ikke så meget ifm. arbejdstøj, og Ordregiver skal 

ikke forvente, at der kan tilbydes tøj med disse mærker. Øko-tex-mærket benyttes i højere grad 

ifm. arbejdstøj. 



- Svar fra Ordregiver:  

Der er et politisk ønske om, at vi så vidt muligt køber miljø- og sundhedsmærkede 

produkter.  

 

Skal tilbudspriserne være inklusiv fragt? Det er ikke specificeret i tilbudslisten, om tilbudspriserne 

er med eller uden fragt. 

- Svar fra Ordregiver:  

Den dokumenterede fragt mellem Leverandørens adresse i Danmark og Køber kan 

refunderes efterfølgende af den enkelte styrelse, hvilket fremgår af rammeaftalen. 

- Ændring til udbudsbetingelserne: Det præciseres, at tilbudsprisen skal være eksklusiv fragt, 

og at Leverandørens dokumenterede fragt mellem Leverandørens adresse i Danmark og 

Køber kan refunderes efterfølgende af den enkelte styrelse. 

 

Der blev spurgt ind til krav vedr. farve. 

- Ordregivers svar:  

Farver er ikke et mindstekrav – tilbudsgiver skal angive hvilke farver de kan levere på de 

forskellige varelinjer. 

 

Leverandørerne fremsatte ønske om, at alle produkter, der skal leveres i en grøn farve, får sin 

egen varelinje i tilbudslisten, da den grønne farve ikke findes i de samme kollektioner som 

eksempelvis blå, sort og grå. Det er derfor ikke muligt at opfylde alle kravene i 1 varenummer. 

Leverandørerne foreslog at der kunne være en selvstændig fane for Naturstyrelsen. 

 

Spørgsmål vedrørende tilbudsgivernes indsendelse af vareprøver ifm. Ordregivers evaluering af 

tøjets funktionalitet. 

- Ordregivers svar:  

Vareprøverne skal ikke sendes i alle ønskede farver, blot i de ønskede størrelser. Det får 

ingen betydning for evalueringen, at vareprøverne ikke har den farve, som brugerpanelet 

skal bruge tøjet i til daglig. Farver vil derfor ikke blive evalueret af brugerpanelet. 

Vareprøverne returneres til tilbudsgiverne efter afprøvning af brugerpanelet. 

 

Eksempel med vinterkedeldragt HI-VIS (6.4). En tilbudsgiver nævnte, at vinterkeddeldragt, vare nr. 

6.4, var beskrevet som HI VIS, men at der samtidigt var anført ønske om levering i sort, grå, blå og 

grøn., og at HI VIS ikke kan tilbydes i disse farver. 

- Ordregivers svar: 

Varenr. 6.4 i produktbeskrivelser tilrettes. 

 



Bemærkninger til bodsbestemmelsen i kontrakten. Der blev argumenteret for, at den er for hård 

over for Leverandøren. Det blev foreslået at udelade den af kontrakten. Der er generelt en meget 

høj leveringssikkerhed inden for branchen, men der kan være enkelte sæsonvarer og lign., som der 

ikke opretholdes et lager på, og derfor kan komme i restordre. Her kan bodsbestemmelsen blive 

hård. 

- Svar fra Ordregiver:  

Den halve procent om dagen udregnes kun på baggrund af værdien af den konkrete 

levering, hvorfor boden bliver begrænset, hvis der generelt er tale om en høj 

leveringssikkerhed. Det er op til de enkelte styrelser i aftalen, i hvilken grad de vil 

håndhæve bodsbestemmelserne. 

- Forslag fra leverandørerne om, at leverandøren, i stedet for bod, skal tilbyde et alternativt 

produkt af samme eller bedre kvalitet. 

- Ændring til udbudsmaterialet: Bodsbestemmelsen fastholdes, men bestemmelsen om at 

boden altid som minimum skal udgøre 1000 kr., udgår. 

 

Ændringer i udbudsmaterialet, som følge af dette møde, vil fremgå af Landbrugsstyrelsens 

hjemmeside i form af spørgsmål/svar eller rettelsesblade. 

 

 


