
BEDRE TEKNISKE SYGEHUSE 
FOR DE SAMME PENGE

Markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv

FSTA Årskonference den 13. oktober 2016



Den største investering i bygninger 

siden 1100-tallet



BMS

• Har stor indflydelse på 

driftsøkonomi

• Har stor indflydelse på 

energiøkonomi

• Har stor indflydelse på D & V

• Sundt indeklima

• Minimere miljøproblemer

• Betjeningsflade, BMS

BMS

CTS, IBI ..

• Sikring af mennesker og værdier

• Sand tryghed og sikkerhed i bygningen

• Tidlig advarsel. Sikring af materiel og 

data

• Aktiv brandslukning

• Aktiv evakuering

• Betjeningsflade, BMS

BMS

Brandsikring ..

• Sikring af mennesker og 

værdier

• Adgangslogistik

• Situationsoverblik

• Verificering af personale

• Fremtidssikker kort teknologi

• Betjeningsflade, BMS

BMS

Adgang, indbrud, video..



Dansk Erhvervs anbefalinger

• Tænk pris bredere end projektpris

• Fokus på Kvalitet giver 

”total cost of ownership”

• Brug muligheden for markedsdialog

• Brug dialogbaserede udbudsformer



Den fundamentale udfordring

Økonomi i 

kvalitetsfondsprojekter
Driftsøkonomi



Hvordan vægter vi mellem pris og 

kvalitet?



Hvad er pris i et BMS udbud? 

• Projektpris – Den aktuelle investering

• Disponible priser eller enhedspriser

• Servicepriser (som typisk er anderledes når man skal have dem)

• Serviceaftaler med 25 års løbetid (sikrer kunden cap over fremtidige omkostninger)

• Drift og vedligeholdelsesøkonomi (både i teknisk vedligehold og optimal anvendelse af 

mandetimer)

• Energiøkonomi, som er meget relevante for  hvor meget det koster at drive bygningen.

Hænger sammen med kvalitet



Hvad er kvalitet i bms?

• Funktionalitet og fleksibilitet 
(fx opgradering og bagudkompabilitet ved fremtidige 

udbygninger)

• Organisation
(fx har leverandøren kompetencerne in-house)

• Service
(fx serviceorganisationens størrelse)

• Kvalitet
(fx hvordan arbejder leverandøren)



Hospitaler
Kvalitet

Eksempel på sammenhæng mellem 

investering og driftsomkostninger



• Markedsdialog (§39)

• ”Blåstempling” - Lovgiver 

ønsker en øget brug af 

markedsdialog

• Brug markedsdialog til at få 

kendskab til løsninger, test 

gerne leverandørerne på ideer 

og udfordringer

• FX Infomøder, kick-off møder, 1:1 

møder, workshops, åbne dialog 

platforme

Brug mulighederne for markedsdialog



Brug de dialogbaserede udbudsformer

• Lettere adgang til fleksible udbudsformer (§§61-80)

• Udbud med forhandling §§61-66

• Alle kan deltage - Prækvalifikation

• Dialog efter der afgives tilbud

• Muligt med flere forhandlingsrunder

• Konkurrencepræget dialog §§ 67-72

• Alle kan deltage - Prækvalifikation

• Dialog inden der afgives tilbud

• Muligt med flere dialogrunder

• Obs på rettigheder



Hvad er forskellen mellem traditionelt 

og dialogbaseret udbud?

Begrænset 

udbud

Konkurrencepræget 

dialog

Udbud med 

forhandling

Prækval.

Prækval.

Prækval.

Evaluering

Evaluering

Evaluering

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Ingen dialog

Tilbud Dialog Tilbud Dialog

Dialog Udbudsmat.



Hvor finder I vejledning 

• Konkurrence og forbrugerstyrelsen www.kfst.dk

• www.bedreudbud.dk (KFST)

• www.udbudsportalen.Dk (KL)

• www.udbud.dk (Alle udbud)

• www.regionsudbud.dk (regions udbud)

• Dansk erhverv 

http://www.kfst.dk/
http://www.bedreudbud.dk/
http://www.udbudsportalen.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.regionsudbud.dk/


Tak for ordet! 


