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KOM GODT FRA START
At udarbejde et tilbud i it-udbud kan være en kompliceret og ressourcekrævende opgave. Derfor er der heller 
ikke noget mere ærgerligt, end når et ellers gennemarbejdet tilbud bliver afvist af ordregiver, fordi det inde-
holder formelle fejl eller uklarheder, eller at udbuddet eller tildelingsbeslutningen må annulleres på grund af 
fejl i udbudsmaterialet.

Horten tilbyder en pakkeløsning, der screener jeres tilbud for formelle fejl og uklarheder og ordregivers 
udbudsmateriale for potentielle risici for annullation, så I som tilbudsgiver kan holde fokus på beskrivelsen 
af jeres kernekompetencer.
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HORTENS KVALITETSSCREENING
Tilbudsmaterialet – fokus på formelle fejl
Det er en grundlæggende forudsætning for at vinde ethvert udbud, at tilbuddet er afgivet i overensstemmelse 
med de betingelser, der fremgår af udbudsmaterialet. I Hortens kvalitetsscreening sammenholdes jeres tilbuds-
materiale med disse betingelser. Det vil typisk betyde en gennemgang af følgende dokumenter:

• Ansøgning om prækvalifikation
• ESPD
• Løsningsbeskrivelse
• Tilbudsliste.

Hvis der er uklarheder i udbudsmaterialet, som er afgørende for afgivelsen af tilbud, hjælper vi også med 
formuleringen af spørgsmål til ordregiver til afklaring af uklarhederne.

Udbudsmaterialet – risiko for annullation?
Op mod en femtedel af alle udbud annulleres. En væsentlig årsag er, at ordregiver laver fejl i udbudsmaterialet. 
Hortens kvalitetsscreening gennemgår udbudsmaterialet og identificerer de fejl, der vil kunne føre til annul-
lation af udbuddet eller – måske værre – annullation af tildelingsbeslutningen. De fleste fejl kan rettes, og vi 
bistår med henvendelsen til ordregiver.

Omkostningsbevidst
Hortens kvalitetsscreening er en omkostningsbevidst gennemgang af tilbuds- og udbudsmaterialet. Den 
omfatter derfor kun de dele, hvor vi typisk finder fejl, der medfører, at tilbud bliver afvist, eller hvor ordregiver 
må annullere udbuddet eller tildelingsbeslutningen, hvis sagen indbringes for Klagenævnet for Udbud.



4

FOKUS PÅ DET VÆSENTLIGSTE
Med Hortens kvalitetsscreening kan I anvende jeres ressourcer der, hvor det virkelig gælder, nemlig i 
beskrivelsen af jeres it-løsning og kompetencer, uden at skulle bekymre jer om, hvorvidt tilbuddet senere 
må afvises af ordregiver. Samtidig får I en vis tryghed for, at ordregiver ikke senere må annullere udbuddet 
på grund af fejl i udbudsmaterialet.

Screeningen vil derfor være et væsentligt bidrag i indsatsen for at øge kvaliteten af jeres tilbud, så I er 
bedst muligt stillet i konkurrencen med jeres konkurrenter om den udbudte opgave.

Ud fra en totaløkonomisk betragtning er det derfor vores erfaring, at det betaler sig at få lavet en 
forudgående kvalitetsscreening af tilbudsmaterialet og ordregivers udbudsmateriale.

HVAD KOSTER DET?
Prisen for Hortens kvalitetsscreening vil typisk ligge omkring 20 – 30.000 kr. ekskl. moms.

Indikerer screeningen, at der er behov for en mere dybdegående kvalitetssikring af tilbuds- og 
udbudsmateriale, herunder en gennemgang af juridiske og kommercielle risici i kontrakten, står 
vi naturligvis til rådighed. Herudover hjælper vi også gerne i forbindelse med de øvrige dele af 
udbudsprocessen, fx i forbindelse med markedsdialog, forhandlinger, eller hvis det viser sig at blive 
nødvendigt at klage over gennemførelsen af udbuddet.
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