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1. Indledning 

Dette udbud omfatter varetagelse af skrive- og tegnsprogstolkning og er en 

tjenesteydelseskontrakt omfattet af udbudsdirektivets bilag II B. 

Udbuddet er som følge deraf kun underlagt enkelte bestemmelser i 

udbudsdirektivet, jf. direktivets artikel 21. Tolkemyndigheden vurderer, at 

udbuddet ikke har grænseoverskridende interesse. Hverken annonceringen eller 

de i annoncen angivne oplysninger om udbudsform mv. indebærer, at udbuddet 

anses for omfattet af direktivets eller tilbudslovens procedureregler i videre 

omfang.  

Tilbudsgiveren fremsætter tilbud ved at fremsende bilag 2 i udfyldt stand, samt 

2 underskrevne eksemplar af rammeaftalen. Husk at vedlægge serviceattest fra 

Erhvervsstyrelsen.  

Tolkemyndigheden ønsker ikke at indgå aftaler med virksomheder, som har 

ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. 

Der accepteres ikke alternative bud. Tolkemyndigheden gør opmærksom på, at 

koncernforbundne virksomheder skal i bilag 2 angive deres forbindelse i 

tilbuddet. 

Tolkemyndigheden ønsker at indgå rammeaftale med en række 

tolkeleverandører, afgrænset således efter tolkeform og region: 

 

 Tegnsprogstolkning Skrivetolkning 

Region 

Syddanmark 

Delrammeaftale 1: 7 aftaler Delrammeaftale 6: 3 aftaler 

Region 

Midtjylland 

Delrammeaftale 2: 5 aftaler Delrammeaftale 7: 3 aftaler 

Region 

Nordjylland 

Delrammeaftale 3: 5 aftaler Delrammeaftale 8: 3 aftaler 

Region Sjælland 
Delrammeaftale 4: 9 aftaler Delrammeaftale 9: 3 aftaler 

Region 

Hovedstaden 

Delrammeaftale 5 15 aftaler Delrammeaftale 10: 4 aftaler 
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Tolkemyndigheden ønsker at indgå rammeaftale med op til det antal 

tolkeleverandører pr. delrammeaftale, som er angivet lige ovenfor. 

Tilbudsgiver kan give tilbud på en eller flere delrammeaftaler, dvs. tilbudsgiver 

kan byde på alt mellem 1 og 10 delrammeaftaler.  

Tilbudsgiveren skal i bilag 2 angive hvilken region og hvilke(n) 

delrammeaftale(r) der bydes på. Der skal afgives ét tilbud pr. region, der bydes 

på. Hvis der bydes på delrammeaftaler i tre regioner, skal der således afgives 3 

separate tilbud. Der skal altså udfyldes et separat bilag 2 pr. region, der afgives 

tilbud på.  

En tilbudsgiver, som byder på flere delrammeaftaler, må ikke afgive 

kombinationstilbud, dvs. bud der er betinget af, at tilbudsgiver vinder mere end 

en delrammeaftale (f.eks. at tilbudsgiver A´s tilbud på delrammeaftale 8 er 

betinget af, at tilbudsgiver A også vinder delrammeaftale 3). Tilbuddene på de 

enkelte delrammeaftaler skal således kunne vurderes delrammeaftale for 

delrammeaftale.  

Hvis tilbudsgiver byder på flere delrammeaftaler, kan tilbudsgiver tilbyde 

forskellige priser for hver delrammeaftale.  

 

2. Den ordregivende myndighed 

Nærværende udbud er med følgende ordregivende myndighed:  

Den Nationale Tolkemyndighed,  

Vestergade 12, 1  

6200 Aabenraa. 

E-mail: dntm@dntm.dk.  

Internetadresse: www.dntm.dk 

 

Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsprocessen 

rettes til: 

Den Nationale Tolkemyndighed,  

mailto:dntm@dntm.dk
http://www.dntm.dk/
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att. Bo Kragelund,  

mail:bk@dntm.dkbk 

Mobil 5363 3686. 
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3. Udbudsmaterialet 

Det samlede udbudsmateriale består af:  

 

Del 1 Udbudsbetingelser for tegnsprogs- og skrivetolkning 

Del 2 Rammeaftaler  

Del 3 Bilag til rammeaftale  

Bilag 1: Kravspecifikation 

Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse  

 

 Formular, der kan anvendes ved afgivelse af erklæring om ubetalt forfalden gæld til det 

offentlige samt oplysning om arbejdspladsbeskyttelse m.v. 

 

 Skema med angivelse af zoneinddeling 

 

Rammeaftalerne med bilag fastlægger parternes rettigheder og 

forpligtelser i forbindelse med levering af tjenesteydelserne. 

Rammeaftaler med de valgte leverandører underskrives i forbindelse med 

udbudsforretningens afslutning.  

Det samlede udbudsmateriale, herunder skriftlige spørgsmål til 

udbudsmaterialet samt svar herpå, kan downloades fra Den Nationale 

Tolkemyndigheds hjemmeside: www.dntm.dk. 

 

4. Tidsplan for udbudsforretningen 

Udbudsmaterialet udsendes ultimo september, med frist til 30. oktober 

2015, kl. 12.00. Rammeaftalerne forventes at blive indgået medio 

november 2015 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016.  

4.1 Anmodninger om yderligere oplysninger 

Tilbudsgiver kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om 

yderligere oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål). 

Spørgsmål, der modtages senest den 23 oktober 2015 kl. 12.00, vil blive 

besvaret. 

Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke kunne forventes 

besvaret. 

Spørgsmålene skal være skriftlige, på dansk og rettes til 

http://www.dntm.dk/
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Tolkemyndigheden, Att. Bo Kragelund, e-mail: bk@dntm.dk 

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive indlagt på 

Tolkemyndighedens hjemmeside under siden ”Tolkeleverandør”. 

4.2 Frist for modtagelse af tilbud 

Sidste frist for modtagelse af tilbud er 30. oktober 2015 klokken 

12.00. 

Tilbud skal indgives til Tolkemyndigheden i 2 underskrevne eksemplar 

(papirversion), og en elektronisk version på USB-stick. Tilbud kan ikke 

afleveres pr. mail. Indsendt materiale tilbageleveres ikke. 

Tilbuddet skal sendes eller afleveres til følgende adresse: 

Den Nationale Tolkemyndighed 

Vestergade 12, 1. 

DK-6200 Aabenraa 

Att.: Bo Kragelund 

Kuverten mærkes tydeligt: ”TILBUD, MÅ IKKE ÅBNES”.  

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i 

betragtning. 

Tilbuddet skal afgives på dansk.  

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den elektroniske version og 

papirudgaven har sidstnævnte forrang. Dog gælder, at ordregiver, såfremt 

mindre dele af det printede tilbud mangler, i stedet kan lægge den 

elektroniske version til grund, forudsat at denne er komplet.  

4.3 Vedståelsesfrist 

Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 

 

5. Betingelser i øvrigt 

 

 Tilbudsgiveren skal vedlægge sit tilbud en aktuel serviceattest fra Erhvervssty-

relsen eller tilsvarende. 
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 Tolkemyndigheden vil ikke acceptere tilbud fra tilbudsgivere, som Tolkemyn-

digheden inden for de sidste 3 år har måttet konstatere, i alvorlig grad ikke 

har kunnet leve op til Tolkemyndighedens krav (dvs. er blevet opsagt utidigt). 

Leverandører der således er udelukket har dog mulighed for at opnå tilladelse 

til at afgive tilbud, såfremt Tolkemyndigheden vurderer, at leverandøren har 

godtgjort på betryggende vis, at fejlene ikke vil ske igen. 

 Tolkemyndigheden accepterer ikke, at leverandøren har ubetalt forfalden gæld 

til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. 

 Tolkeleverandøren skal levere fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2018. 

 Såfremt der efter opsigelse af aftaler er behov for nye leverandører, er Tolke-

myndigheden berettiget til at udvælge disse, ved at udvælge den næste leve-

randør på listen, der ville have opnået tildeling af rammeaftaler, såfremt den 

nu opsagte leverandør ikke havde afgivet tilbud. 

 For at kunne indsende tilbud, skal tolkeleverandøren tilbyde minimum 15 ti-

mers tolkning ugentligt i en region. Leverandører der ikke kan tilbyde dette, 

opfordres til at indgå i samarbejde med andre mindre leverandører, og ind-

sende tilbud som konsortier. Der må maksimalt være 5 deltagere i et konsor-

tium. 
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6. Tildelingskriterier 

Indgåelse af delrammeaftalerne om tolkeleverancer vil for hver 

delrammeaftale ske på grundlag af en samlet vurdering, hvori følgende 

indgår  

Beregnet samlet pris med 60%,  

Gennemsnitlig erfaringstid for tolke med 20%  

Tilbud for ansatte tolke med efter- og videreuddannelse med 20%. 

 

I vurdering indgår: 

 Pris pr. tolketime for den konkrete delrammeaftale, beregnet som en 

samlet pris, vægtes i den beregnede pris således for de 5 regioner: 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Hovedstaden 90 9 1 

Syddanmark 83 12 5 

Midtjylland 42 45 13 

Nordjylland 84 15 1 

Sjælland 0 52 48 

Således er eksempelvis den beregnede pris for Region Hovedstaden 

0.9 *prisen for zone 1 + 0,09 * prisen for zone 2 + 0.01 * prisen for 

zone 3, jf. bilag 2 punkt 2.1.1 og bilag 2’s beskrivelse af zonerne.  

 Gennemsnitlig erfaringstid for de ansatte tolke. Dette kriterie vægtes 

med 20 %.  

 Efter- og videreuddannelsestilbud til medarbejderne vægtes ligeledes 

med 20 %. Hvert forløb der planlægges i udbudsperioden beskrives i 

skema i bilag 2. Som udgangspunkt kan kun kursustilbud fra UCC, 

EFSCI og EU Masly medregnes i oversigten, foruden naturligvis 

interne og eksterne supervisionsforløb, samt forløb godkendt af 
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Tolkemyndigheden. Formålet er at sikre, at tolkeleverandøren på 

systematisk vis løbende udvikler medarbejdernes kompetencer, 

gennem intern fokus på, hvordan medarbejderne matcher brugernes 

behov. 

 

Det bemærkes, at tolkebrugerne har frit valg blandt de tolke, som har 

indgået delrammeaftale for deres region. Hvis en tolkebruger ikke har 

ønsket en bestemt tolkeleverandør til tolkeopgave, eller hvor den ønskede 

tolkeleverandør ikke har kapacitet til at udføre tolkeopgaven, vil 

tolkeopgaven blive udsendt i miniudbud via Tolkeportalen.  

I tilfælde af at 2 leverandører har samme beregnede pris, og der kun er 

en plads tilbage, udvælges den leverandør, der har den laveste zone 1 

pris. Er zone 1 prisen ligeledes ens, trækkes der lod. 

7. Mindstekrav og forbehold 

Udbudsmaterialets bestemmelser skal anses som mindstekrav. Et mindstekrav er 

et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke 

accepteres. Der kan med andre ord ikke tages forbehold over for krav, der er 

gjort til mindstekrav.  

Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige 

tilbud), vil ikke blive taget i betragtning.  

Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt tilbudsgiver benævner en 

afvigelse ”præcisering”, ”justering” eller lignende, idet det afgørende er, at der er 

foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden 

betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende 

elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil 

blive accepteret.  

 

8. Mangler eller uklarheder i udbudsmaterialet 

Tilbudsgiveren skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. 

ovenfor.  

Såfremt tilbudsgiveren efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver 

opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiveren i tilbuddet angive, hvilke 
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forudsætninger der er lagt til grund, og om disse forudsætninger er afgørende 

for tilbuddet, idet det dog bemærkes, at tilbudsgiver ikke er berettiget til at 

afgive alternative tilbud, jf. nedenfor punkt 9.  

 

9. Alternative tilbud 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 

 

10. Behandling af tilbud, fortrolighed mv. 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

Tolkemyndigheden er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren.  

Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende 

vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i 

forbindelse med nærværende udbudsforretning. 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning 

er tolkemyndigheden uvedkommende. 

11. Aktindsigt 

Tolkemyndigheden er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder 

reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og forvaltningsloven. 

Tolkemyndigheden er ikke bundet af tilbudsgivers eventuelle angivelser om 

fortrolighed i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men 

angivelserne vil indgå som et element i myndighedernes vurdering af, om 

og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 

12. Delrammeaftaler 

Der kan afgives tilbud på en eller flere delrammeaftaler 1-10. 

 

13. Tilbuddets udformning 

Tilbudsgivere skal udfylde og underskrive bilag 2. Tilbud der ikke 

anvender bilag 2, vil ikke komme i betragtning. 

Herudover skal fremsendes serviceerklæring. 


