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Tilbudsindhentning  
2-årig ejendomsmæglerbistand i forbindelse med udbud og salg for 
Gribskov Kommune  
 

 

Udbyder: 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge  

 

 

1 Indledning  
Gribskov Kommune har besluttet at anvende én fast ekstern erhvervsmægler til gennemførelse af 
mindre komplicerede salg af fast ejendom for en toårig periode.  

Ved anvendelse af ekstern erhvervsmægler er det Gribskov Kommunes forventning, at der sker 
professionel markedsføring, tæt og løbende markedsdialog med potentielle købere samt rådgivning til 
kommunen gennem udbuds- og salgsprocessen for at sikre bedst muligt salg.  

Mægleren skal rådgive om og gennemføre udbud og salg af konkrete ejendomme for Gribskov 
Kommune. Mæglere skal desuden løbende udføre prisvurderinger af konkrete ejendomme ift. 
køb/salg/leje/udlejning, samt gennemføre ejendomskøb for kommunen. 

Gribskov Kommune vil indgå aftale med den mægler der afleverer det bedste tilbud i denne 
konkurrence i forhold til Pris/salær ved udbud og salg fastsat i procentsats af salgsprisen samt Kvalitet. 

2 Bilag knyttet til konkurrenceudsættelsen 
Konkurrenceudsættelsens bilag 1: Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste 
ejendomme 

Konkurrenceudsættelsens bilag 2: Tro og love-erklæring 

Konkurrenceudsættelsens bilag 3: Tidsplan for tilbudsgivning  

Konkurrenceudsættelsens bilag 4: Overordnet procesplan for ejendomsmæglerbistand ved udbud og 
salg  

15. december 2021  
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Konkurrenceudsættelsens bilag 5: Kontrakt 

3 Det valgte tildelingskriterie – Bedste forhold mellem pris og kvalitet 
Tildeling af kontrakt vil ske på baggrund af objektive, saglige, ikke-diskriminerende kriterier, således at 
der ikke sker forskelsbehandling af de deltagende tilbudsgivere, og så der sikres en effektiv konkurrence.  

Der er i anvendelsen af tildelingskriteriet foretaget følgende afvejning af de 2 underkriterier:  

Pris ved udbud og salg, (laveste salær) 45 %. 

 Laveste salær fastsat i procentsats af salgsprisen ekskl. moms: 
I evalueringen af dette underkriterie gives der point mellem 0 og 10, hvor 10 er bedst.  
Laveste procentsats tildeles 10 point. En fordobling i forhold til den laveste procentsats tildeles 
5 point og en tredobling af den laveste procentsats tildeles 0 point. Tilbuddet med det laveste 
salær i procentsats er derfor styrende for pointtildelingen til de resterende tilbud.   

Kvalitet 55 %, hvor fordelingen på delkriterierne er: Markedsføringsplan og procesplanlægning 35 % 
Organisation, CV´er og referencer 20 %. 

 Markedsføringsplan og procesplanlægning: 
I evalueringen af dette kriterie gives der point mellem 0 og 10, hvor 10 er bedst.  
Markedsføringsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan en forventet typisk markedsføring 
og annoncering vil blive gennemført analogt såvel som digitalt. Procesplanlægningen skal for 
hver nøgleaktivitet (se bilag 4 ”procesplan”) vise, hvordan aktiviteten typisk vil blive udført og 
hvem der er involveret i opgaveudførslen.  
 

 Organisation, CV´er og referencer: 
I evalueringen af dette delkriterie gives der point mellem 0 og 10, hvor 10 er bedst.  
Beskrivelsen af organisation skal blandt andet indeholde en kort præsentation af organisationen 
inkl. organisationsdiagram samt beskrive, hvilke erfarne kvalificerede nøglepersoner der 
tilknyttes opgaven.  
CVér for nøglepersoner skal vedlægges. Mindst én nøgleperson skal være ejendomsmægler med 
min. 2 års erfaring med udbud og salg af kommunal fast ejendom og indgående kendskab til lov 
om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. En 
tilknyttet jurist med indgående kendskab til lovområdet vil desuden være en fordel.  
Referencer: Tilbudsgiver skal vedlægge 3 til 5 referencer for udbud og salg af kommunal fast 
ejendom inden for de seneste 3 år i et samlet referencedokument for ovennævnte erfarne 
ejendomsmægler. Referencedokumentet må maksimalt indeholde 15 trykte A4-sider. 
Referencerne skal dække og indeholde oplysninger om udførselsperiode fra udbud til 
underskrevet kontrakt samt hvilken rolle ejendomsmægleren har haft i salget. Handler 
gennemført for Gribskov Kommune kan anvendes som referencer.  
 

Gribskov Kommune vil indgå aftale med den tilbudsgiver, der samlet opnår det højeste antal point. 

Evaluering af delkriterierne følger retningslinjerne i afsnit ”9 Evaluering af det kvalitative underkriterie” 

3.1 Aflysning af konkurrenceudsættelsen 
Gribskov Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud, hvis kommunen vurderer, 
at det på baggrund af det indkomne ikke er muligt at få opfyldt kommunens behov.  
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4 Afholdelse af konkurrence  
De relevante mulige tilbudsgivere, som Gribskov Kommune er bekendt med, modtager samtidig 
nærværende konkurrencebeskrivelse samt tilknyttede bilag. Materialet bliver desuden lagt op på 
kommunens hjemmeside https://gribskov.dk/erhverv/salg-af-grunde-og-ejendomme.  

Ønsker en leverandør, der har fundet materialet på kommunens hjemmeside at deltage i konkurrence, 
bedes leverandøren straks tage kontakt til Gribskov Kommune ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 
8.  

Eventuelle ændringer eller tilføjelser til nærværende konkurrencebeskrivelse vil tilgå alle kendte 
tilbudsgivere samtidigt og skriftligt. 

Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse i konkurrencen. 

4.1 Spørgsmål til konkurrencebeskrivelsen  
Tilbudsgivere opfordres til hurtigst muligt og senest den 17. januar 2022 at kontakte Gribskov Kommune 
vedrørende spørgsmål om nærværende tilbudsindhentning.  

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende konkurrencebetingelserne og de hertil knyttede bilag skal 
være skriftlige og sendes til kontaktpersonen på mail, anført i afsnit 8.  
I emnefeltet anføres: ”Spørgsmål til: Konkurrenceudsættelse af 2-årig ejendomsmæglerbistand”. Frist 
for henvendelse med henblik på afklaring af tilbudsmaterialet fremgår af konkurrenceudsættelsens bilag 
3, Tidsplanen for tilbudsgivning. Spørgsmål modtaget efter fristen vil alene blive behandlet og besvaret, 
hvis det ikke bryder med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.  

Besvarelse vil i anonymiseret form blive tilsendt alle kendte tilbudsgivere samtidigt og skriftligt. 
Besvarelse bliver desuden lagt op på kommunens hjemmeside https://gribskov.dk/erhverv/salg-af-
grunde-og-ejendomme. 

4.2 Fremsendelse af tilbud 
Tilbud fremsendes elektronisk senest den 25. januar 2022. I emnefeltet angives: ”Tilbud på 2-årig 
ejendomsmæglerbistand”, samt tilbudsgivers navn. 
Tilbuddet fremsendes til kontaktpersonen på mail, anført i afsnit 8. 

4.3 Evaluering og tildeling 
Efter tilbudsfristens udløb vil Gribskov Kommune evaluere de indkomne tilbud, der vurderes at være 
konditionsmæssige. Tildeling og afslag vil ske pr. mail til de leverandører, der har fremsendt tilbud og 
ved brug af den mailadresse, der er anvendt ved fremsendelse af tilbud. Tilbagemelding på 
konkurrencens udfald vil ske i overensstemmelse med konkurrenceudsættelsens bilag 3, Tidsplan for 
tilbudsgivning.  
 

5 Tilbudsgivers egnethed  
Tilbudsgiver vil alene kunne tages i betragtning som leverandør, hvis der er sket udfyldelse af bilag 2, Tro 
og love-erklæring, samt at denne udfyldelse ikke giver Gribskov Kommune anledning til at udelukke 
leverandøren. Bilag 2 skal derfor medsendes sammen med tilbudsmaterialet.  

 
6 Tilbuddet  
Tilbudsafgivelse skal ske ved udfyldning af bilag 5, Kontrakt samt de til kontrakten knyttede bilag 3, 
Markedsføringsplan og bilag 5, CVér og referencer.  Der er ikke vedlagt eller udformet udkast til bilagene 
Markedsføringsplan og CVér og referencer. Udarbejdelsen heraf foretages af den enkelte tilbudsgiver 
som beskrevet i afsnit 3 og skal som minimum indeholde: Tilbudsgivers navn og CVR-nr.  

https://gribskov.dk/erhverv/salg-af-grunde-og-ejendomme
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Alle de til opfyldelse af kontrakten forbundne udgifter skal fremgå af leverandørens udfyldte kontrakt og 
yderligere fakturering af Gribskov Kommune i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, er ikke mulig. 

Tilbud er gældende 30 dage fra dato for frist på fremsendelse af tilbud, jf. bilag 3, Tidsplan for 
tilbudsgivning. 

Tilbudsgivers udfyldte kontrakt samt hertil knyttede udfyldte bilag anses for at være tilbudsgivers tilbud 
på opgaven og der vil ikke ske efterfølgende forhandling.  

Gribskov Kommune er berettiget til at kontakte en tilbudsgiver for at få afklaret/præciseret konkrete 
uklarheder. Der vil ikke blive taget kontakt til tilbudsgiver, hvis det er Gribskov Kommunes vurdering, at 
det vil bryde med principperne om gennemsigtighed eller ligebehandling.   

Tilbudsgivers manglende udfyldelse af felter eller bilag anses som afgivelse af ikke konditionsmæssigt 
tilbud. 

6.1 Formkrav 
Tilbud med tilknyttede bilag skal afgives skriftligt på mail, jf. afsnit 8, og være på dansk.  

6.2 Forbehold 
Bilag 5, Kontrakt, er udformet således at det indeholder Gribskov Kommunes ufravigelige 
kvalitetsstandarder og kontraktkrav, hvorfor der ikke som bemærkning til kontrakten kan tages 
forbehold for forhold, der allerede fremgår i kontrakten.  

Andre bemærkninger og forbehold vil kunne gøres i bilag 5, Kontrakt, afsnit 26. 

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer en betydelig risiko for, at 
tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes 
tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet i sit tilbud i kontraktens, afsnit 26, og redegøre for, hvorfor 
forbeholdet er taget. 

Gribskov Kommune er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold knyttet til 
konkurrencebetingelserne eller bilag knyttet hertil, med mindre der er tale om åbenbart bagatelagtige 
forbehold. 

7 Den udbudte kontrakts omfang  
7.1 Aftaleperioden 
Kontrakten vil opstarte d. 1. februar 2022 og har udløbsdato d. 31. januar 2024.  

Ved kontraktens udløbsdato kan der være igangværende udbud af salgsemner, som er tæt på salg. 
Kontrakten kan forlænges for de konkrete salgsemner, hvis Gribskov Kommune vurderer, at handlen er 
tæt på sin afslutning.    

Kort før kontrakten har været i anvendelse i et år, vil Gribskov Kommune evaluere samarbejdet. 
Opfylder samarbejdet ikke kommunens forventninger, er kommunen berettiget til at ophæve 
kontrakten og stoppe samarbejdet til d. 31. januar 2023 uden betaling eller andre forpligtelser til 
leverandøren. Udbuddet af eventuelle salgsemner afsluttes da ved kommunens ophævelse af 
kontrakten.  

8 Kontaktinformation 
Under konkurrenceudsættelsen er chefkonsulent Stine Løfgreen Tveden kontaktperson. 
Henvendelse skal ske ved fremsendelse af mail til sltve@gribskov.dk  
Telefonisk henvendelse vil ikke være muligt. 

 

mailto:sltve@gribskov.dk
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9 Evaluering af det kvalitative underkriterie 
Point Ordlyd Beskrivelse 
0 Ingen 

opfyldelse 
Ingen opfyldelse gives, hvor Tilbudsgivers besvarelse ikke opfylder de 
efterspurgte krav / løsningen er ikke beskrevet. 

1 Særdeles 
dårlig 
vurdering 

Særdeles dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en helt 
uacceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. 
Besvarelsen forholder sig i kritisk grad ikke til de oplysninger, som er 
efterspurgt, og/eller løsningens elementer er særdeles dårligt beskrevet. 

2 Meget 
dårlig 
vurdering 

Meget dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en meget 
ringe opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen 
forholder sig i kritisk grad ikke til de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller 
løsningens elementer er dårligt beskrevet. 

3 Dårlig 
vurdering 

Dårlig vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en ringe opfyldelse af det, 
som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen mangler meget væsentlige 
dele af de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er 
dårligt beskrevet. 

4 Under 
middel 
vurdering 

Under middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mindre end 
acceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen 
mangler væsentlige dele af de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller 
løsningens elementer er dårligt beskrevet. 

5 Middel 
vurdering 

Middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en acceptabel opfyldelse af 
det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen mangler visse af de 
oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen fremstår mindre 
velunderbygget og er visse steder uklar. 

6 Over 
middel 
vurdering 

Over middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mere end 
acceptabel grad af opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. 
Besvarelsen mangler visse af de oplysninger, som efterspørges men dog ikke 
centrale dele heraf. Hovedparten af beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og 
forståelig. 

7 God 
vurdering 

God vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en god opfyldelse af det, som 
er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen indeholder langt hovedparten af de 
oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og 
forståelig. 

8 Meget god 
vurdering 

Meget god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en meget god 
opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen mangler 
kun meget få af de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen 
er meget velunderbygget og forståelig. 

9 Særdeles 
god 
vurdering 

Særdeles god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en særdeles god 
opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Besvarelsen indeholder 
de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er uddybende, 
velunderbygget og forståelig. 

10 Den bedste 
mulige 
vurdering 

Den bedste mulige vurdering gives, hvor besvarelsen er den bedst tænkelige 
opfyldelse af det, som er ønsket af Gribskov Kommune. Samtlige de oplysninger, 
som er efterspurgt, er beskrevet på en velunderbygget og forståelig måde, og 
beskrivelsen af løsningen illustrerer, at det af Gribskov Kommune ønskede 
opfyldes på den bedst tænkelige måde. 


