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0. Ordregiver 
 

Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 

1. Baggrund for udbuddet 
 

Kirkeministeriets nuværende rammekontrakter om fremstilling og levering af tjenestedrag-
ter til folkekirkens præster m.fl. udløber med udgangen af december 2021, og Ministeriet 
ønsker derfor at indgå en ny tilsvarende rammekontrakt med ikrafttræden den 1. januar 
2022. 
 

Konsulentvirksomheden Bent Sterregaard udbyder, som konsulent for Ministeriet, en 
sådan rammekontrakt, herefter alene benævnt kontrakt(en), og der skal gives tilbud i hen-
hold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser og forudsætninger. 
 
Der forventes indgået kontrakt med 2 leverandører, som de respektive præsteembeder frit 
kan vælge imellem. 

1.2. Kontraktens omfang 

 
Kontrakten omfatter fremstilling og levering af ministeriets behov for tjenestedragter til fol-
kekirkens præster m.fl. i kontraktperioden.  
 
Der er tale om måltagning, syning og levering af præste-, doktor- og bispekjoler samt pro-
duktion/levering af poignetter, præstekraver og kravenåle. 
 
Der gives ikke nogen form for omsætningsgaranti, hverken for den enkelte leverandør på 
kontrakten eller for kontraktens samlede omsætning. 
 
Det skønnes uforbindende, ud fra de foregående års statistiske materiale, at det årlige be-
hov for præstekjoler vil ligge mellem 200 og 250 kjoler. Behovet beror alene på tilgangen 
af nye præster og genanskaffelse af præstekjoler. 
 
Nærmere produktspecifikation fremgår af punkt 6.1. 

2. Udbudsmaterialet 
 
Det samlede udbudsmateriale for kontrakten består af: 
 

 Nærværende udbudsbetingelser 

 Kravspecifikation for fremstilling af tjenestedragter til Folkekirkens præster m.fl. 

 Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) fremsendes 
når udbuddet er offentliggjort i EU Tidende 
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 Spørgsmål vedr. miljøforhold 

 Rammekontraktudkast 

3.  Generelle vilkår for udbudet 

3.1. Regler for udbudsprocessen 

 
Kontrakten udbydes efter reglerne i Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven) om fast-
læggelse af procedurerne for offentlige indkøb. 
 
Udbuddet gennemføres som et ”offentligt udbud”, hvilket indebærer, at alle interesserede 
virksomheder kan rekvirere udbudsmaterialet. Udbudet er offentliggjort i Supplement S til 
EU-Tidende (TED) http://ted.europa.eu og på Kirkeministeriets hjemmeside 
www.km.dk/ministeriet/udbud. 

3.2. Sprog  

 
Tilbuddet inklusive bilag skal være på dansk.  

3.3. Alternative tilbud, konditionsmæssighed og forbehold 

 
Der kan ikke afgives alternative tilbud. 
 
Tilbud, der indeholder forbehold eller i øvrigt ikke opfylder de i udbudsmaterialet angivne 
specifikationer og krav, risikerer at blive afvist som ukonditionsmæssige. 
 
Ikke grundlæggende forbehold til vedlagte rammekontraktudkast som ministeriet kan og vil 
værdisætte, vil indgå i tilbudsvurderingen. Sådanne eventuelle forbehold, med forslag til 
alternativ formulering, skal vedlægges tilbuddet i et separat bilag, mærket bilag A ”Forbe-
hold til Rammekontraktudkast”. 
 
Forhold i udbudsmaterialet der ikke er omtalt i tilbuddet, vil blive betragtet som accepteret 
af Tilbudsgiver. 
 
Tilbud der ikke totalt omfatter det i punkt 6.1. anførte sortiment vil ikke komme i betragt-
ning. 

3.4. Modtagelse af tilbud 

 
Der vil ikke være offentlighed omkring åbning af tilbuddene. Rettidigt modtagne tilbud vil 
blive åbnet efter udløbet af tilbudsfristen. 
 
Tilbudsgiverne kan efter udløbet af tilbudsfristen rekvirere en fortegnelse over hvem der 
rettidigt har afgivet tilbud. 
 
 

http://ted.europa.eu/
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3.5. Ikke mulighed for forhandling, kun tekniske afklaringer 

 
De indkomne tilbud vil ikke kunne forhandles efterfølgende jf. reglerne i Udbudsloven. Til-
buddet vil alene blive vurderet ud fra det i tilbuddet anførte og i relation til udbudsmateria-
let. 
 
Hvis Kirkeministeriet har behov for præcisering af afgivne tilbud eller ønsker supplerende 
informationer i relation hertil, vil tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at afgive de 
supplerende informationer. Ministeriet sikrer i den forbindelse, at Udbudslovens principper 
om gennemsigtighed og ligebehandling bliver efterlevet. 
 
Der kan ikke efterfølgende ske ændringer i tilbuddet, der på nogen måde ændrer de oprin-
deligt tilbudte økonomiske vilkår. 

3.6. Ejendomsret til tilbud 

 
De fremsendte tilbud inklusive bilag, anden dokumentation samt stofprøver betragtes som 
Ministeriets ejendom og vil ikke blive tilbageleveret. Tilbudsgivers omkostninger ved udar-
bejdelse af tilbud og ved en eventuel kontraktindgåelse er ministeriet uvedkommende. 

3.7. Tilbud fra en sammenslutning af virksomheder 

 
Hvis tilbudsgiver ønsker at give tilbud som en sammenslutning af virksomheder i form af et 
konsortium eller lignende, skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse 
og udpege en fælles befuldmægtiget, som på virksomhedernes vegne forestår kontakten 
til Ministeriet.  
 
Såfremt tilbuddet kommer fra en sammenslutning af virksomheder/konsortium skal ESPD 
udfyldes i henhold til denne. 

3.8. Spørgsmål til udbudsmaterialet 

 
Såfremt der måtte være forhold i udbudsmaterialet, som ønskes yderligere belyst inden 

tilbudsgivningen, kan spørgsmål herom fremsendes til Bent Sterregaard på e-
mailadressen bent@sterregaard.dk. 
 
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive lagt på Kirkeministeriets hjemmeside 
www.km.dk/ministeriet/udbud.  
 
Spørgsmål fremsendt efter den 15. september 2021 kan ikke forventes besvaret. 

3.9. Tilbudsbehandling og -vurdering 

 
Tilbudsbehandlingen vil ske i 2 faser. Fase 1 er dels en konstatering af tilbuddets konditi-
onsmæssighed (overholdelse af formalia) og dels en vurdering af tilbudsgivers egnethed 
som potentiel leverandør ud fra den i ESPD afgivne erklæring. 
 

mailto:bent@sterregaard.dk
http://www.km.dk/ministeriet/udbud
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Tilbudsgivere, der bedømmes som egnede ud fra de angivne oplysninger, vil herefter ind-
gå i fase 2. 
 
I denne fase vil tilbuddene alene blive vurderet ud fra de i henholdsvis punkt 7.1. og punkt 
7.2. angivne tildelingskriterier og beskrevne præmisser. 

3.10. Kontraktgrundlag, -indgåelse og efterfølgende information 

 
Det vedlagte rammekontraktudkast vil, sammen med de respektive accepterede tilbud, 
danne grundlag for indgåelse af kontrakter med de valgte leverandører. 
 
Umiddelbart efter valg af leverandører vil alle tilbudsgivere modtage elektronisk meddelel-
se om resultatet af udbudet. Kontrakterne vil blive indgået efter udløbet af en stand still 
periode på minimum 10 kalenderdage regnet fra datoen efter nævnte meddelelse. 

3.11. Tidsplan for udbudet 

 
Udbuddet vil blive gennemført efter nedenstående tidsplan i 2021: 
 
7. juli Udbudsbekendtgørelsen sendes til EU-Tidende (TED) til offentliggørelse 

hvorefter udbudsmaterialet offentliggøres på Kirkeministeriets hjemme-
side. 

 
15. september. Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet udløber 
 
20. september Frist for modtagelse af tilbud udløber kl. 14.00. 
 
20. oktober Valg af leverandører forventes besluttet og meddelt tilbudsgiverne 
 
1.  november Stand still perioden udløber og kontraktindgåelserne kan iværksættes 
 
1. januar 2022 Kontrakterne træder i kraft 

3.12. Tilbudsgyldighed 

 
Tilbudet skal være bindende for tilbudsgiver til minimum 31. december 2021 
 

3.13. Tilbudsfrist, -eksemplarer og -adresser 

 

Tilbuddet, eksklusive produkt- og stofprøver, skal være Sterregaard i hænde senest 20. 
september 2021, kl. 14.00. Tilbud der modtages efter denne frist vil blive afvist. 
 
Tilbud i 1 papireksemplar samt en elektronisk version af tilbudet i en PDF fil på Cd-rom 
eller USB sendes i lukket konvolut/pakke mærket ””Tilbud Præstekjoler” til postadressen: 
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 Bent Sterregaard  
 Harekrogen 23 
 2740 Skovlunde 
 
De i punkt 6.2. krævede produkt- og stofprøver sendes i en pakke mærket ”Stofprøver  
Præstekjoler” til  
 
 Textile Consult 
 Kildevænget 2 
 4070 Kirke Hyllinge 
 
således at det er modtageren i hænde senest den.20. september 2021, kl. 14.00. 
 
  

4. Kravspecifikation 
   
Grundlaget for fremstilling og levering af præstekjoler m.v. er vedlagte Kravspecifikation, 
som skal efterleves i sit fulde omfang. 

5. Udfyldelse af ESPD 
 
Med tilbuddet skal vedlægges en delvist udfyldt ESPD formular i henhold til EU Kommissi-
onens gennemførelsesforordning 2016/7 af 5. januar 2016. 
 
Udfyldelsen gælder alene afsnittene Del II, Del III, Del IV punkt a og DEL VI. 
 

5.1. Oplysninger til brug for egnethedsvurdering (Udvælgelseskri
 terier) 

Tilbuddet skal være vedlagt nedenstående oplysninger til brug for Ministeriets 
vurdering af tilbudsgivers egnethed som leverandør. 

 

 Kortfattet beskrivelse af ejer- og selskabsforhold 

 Årsomsætning for de sidste 3 år af konfektion efter mål 

 Nuværende antal ansatte med uddannelse som skræddere eller syersker 

 Virksomhedens skønnede maksimale kapacitet udtrykt i antal præstekjoler 

 Beskrivelse af virksomhedens udstyr til produktion af præstekjoler 

6. Krav til tilbuddets indhold 
 
Nedenstående er mindstekrav til tilbuddet og skal opfyldes fuldt ud. I modsat fald vil tilbud-
det blive afvist som ukonditionsmæssigt. 
 



 Kirkeministeriets udbud ad rammekontrakt om tjenestedragter Side 8 af 12 sider 

Udbudsbetingelser 

8. juli 2021 

 

6.1. Kontraktens sortiment 

 
Der skal afgives tilbud på følgende sortiment: 
 

A. Præstekjoler i standardmodel 
B. Præstekjoler i letvægtsmodel  
C. Bispekjoler 
D. Bispekjole til biskoppen over Københavns Stift og kåbe til Kgl. Konfessionarius 
E. Doktorkjoler 
F. Poignetter 
G. Præstekraver 
H. Kravenåle i sølv 

 

Ovennævnte sortiment skal udarbejdes efter det i Kravspecifikationen anviste. Kravspeci-
fikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem ministeriet og konsulentfirmaet Textile 
Consult, Tilbudet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil leve op til de 
stillede kravspecifikationer. Textile Consult vil bistå ministeriet ved vurdering af de enkelte 
tilbuds opfyldelse af specifikationer m.v. 

6.2. Aflevering af prøver 

 

Til vurdering af hvorvidt tilbudsgiver opfylder den i udbudsmaterialet indeholdende krav-
specifikation skal tilbudsgiver aflevere nedenstående produkt- og stofprøver. Adressen og 
tidsfristen for levering af prøverne fremgår af pkt. 13.3. 
 

 Stofprøver af sorte metervarer 

 Stofprøver af hvide metervarer (poignetter og kraver) 

 Stofprøver af indlægsmaterialer 

 En opsyet prøve af det øverste af rygbredden med læg, krave og vinge til præste-
kjole i standardmodel 

 Prøve af indlægsmateriale til vinge 

 Prøver af knapper 

 Prøve af lynlås 

 Prøve af kravenål 
 

Det bedes endvidere oplyst hvilken tråd der vil blive anvendt. 
 
Alle prøver skal ved fremsendelsen være påsyet tøjlapper med tydelig angivelse af Til-
budsgivers navn. Stofprøverne skal være mindst A5 størrelse (210 mm x 148 mm). 
 
Dokumentation for at de tilbudte metervarer og indlægsmaterialer opfylder kravspecifikati-
onen skal vedlægges. Dokumentationen (prøverapport) må ikke være mere end 3 år 
gammel. 
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6.3. Måltagning og prøvning 

 
Det skal af tilbudet fremgå på hvilke adresser i Danmark tilbudsgiver – uden for den egent-
lige forretningsadresse – kan tilbyde at tage mål og foretage prøvninger i forbindelse med 
fremstillingen af tjenestedragterne. Det skal endvidere oplyses hvor hyppigt disse adresser 
kan benyttes. 

6.4. Produktionssted 

 

Det påtænkte produktionssted for fremstilling af tjenestedragterne skal fremgå af tilbudet. 
Såfremt der påtænkes anvendt underleverandører i forbindelse med fremstillingen, herun-
der produktion af præstekraver, skal dette klart fremgå af tilbudet med angivelse af navn 
og adresse og den påtænkte underleverances omfang. 
 
Ministeriet eller dets repræsentanter forbeholder sig ret til at besigtige produktionssteder 
hos såvel Tilbudsgiver som evt. underleverandør inden der træffes beslutning om valg af 
leverandør. 
 
Tilbudsgiver skal i tilbudet bekræfte, at produktionsstedet råder over faguddannet persona-
le og med en maskinpark beregnet til konfektionssyning. 

6.5. Arbejdsklausul 

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører 
sikrer medarbejderne i Danmark en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i hen-
hold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område 
mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske 
område. 

6.6. Miljøforhold 

 
Statens institutioner skal jf. Lov om Miljøbeskyttelse foretage miljøbevidste indkøb ved at 
inddrage miljøhensyn ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Miljøforhold skal inddrages 
på lige fod med andre hensyn som eksempelvis pris, kvalitet, leveringsbetingelser m.v. 
Spørgsmålene vedrørende miljøforhold skal derfor besvares og vedlægges tilbudet. 

6.7. Priser. 

 

Der skal angives en stk. pris, eksklusive moms, for hvert produkt i det tilbudte sortiment. 
Prisen på de angivne kjoler skal være inklusive fremstilling, måltagning og det nødvendige 
antal prøvninger. 
 
De tilbudte priser skal være gældende til mindst den 31. december 2022 
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6.8. Prisregulering 

 
Efter den i punkt 6.7. anførte dato kan priserne reguleres jf. punkterne 3.2. – 3.7. i ramme-
kontraktudkastet. 
 
Til brug for fastsættelse af den i ovennævnte bilag angivne prisreguleringsformel til bereg-
ning af prisændringerne, skal tilbudet for hvert af de tilbudte produkter indeholde en pro-
centuel opdeling i følgende hovedandele: 
 

 En fast andel – reguleres ikke 

 En materialeandel – reguleres efter udviklingen i materialeomkostningerne 

 En lønandel – reguleres efter udviklingen i Nettoprisindeks. 
 
I de tjenestedragter hvor der anvendes flere stoffer (uld og/eller velour og/eller silke) skal 
den procentuelle andel af disse stoffer i den samlede materialeandel oplyses i tilbudet. 
 
De aktuelle nettoindkøbspriser på uldstof, velour og silkestof skal fremgå af tilbudet. 
 
De aktuelle nettoindkøbs-/fremstillingspriser på poignetter, præstekraver og kravenåle skal 
ligeledes fremgå af tilbudet. 

6.9. Betalingsbetingelser 

 
Betalingsbetingelserne skal være minimum 30 dage netto efter fakturadato. Såfremt Til-
budsgiver kan tilbyde bedre betingelser skal dette fremgå af tilbudet. 

6.10. Kontaktperson 

 
Ministeriet lægger stor vægt på, at der i forbindelse med kontraktindgåelse og den efter-
følgende samhandel, af leverandøren udpeges en kontaktperson, der har den nødvendige 
faglige kompetence på det af kontrakten omhandlede område, og som har bemyndigelse 
til at træffe beslutninger på leverandørens vegne i forbindelse med eventuelle tvivls-
spørgsmål eller opståede problemer i forbindelse med kontraktens opfyldelse. 
 
Såfremt tilbudsgiver på nuværende tidspunkt kan oplyse navnet på den pågældende, sup-
pleret med et kortfattet CV, bedes det indeholdt i tilbudet. Alternativt skal det oplyses se-
nest ved en eventuel kontraktindgåelse. 
 

7. Kriterier for valg af leverandører 
 
Der vil blive indgået kontrakter med de tilbudsgivere som har afgivet de for Ministeriet 
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved identificeringen af det økonomisk mest fordelagti-
ge tilbud er tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet. 
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7.1. Underkriterier 

 
I vurderingen heraf vil indgå følgende underkriterier med den anførte vægtning: 
 
1. Priser 40 % 
2. Kvalitet 35 % 
3. Forhold omkring måltagning og prøvning 15 % 
4. Miljøforhold 10 % 

7.2. Tilbudsevaluering 

 
Hvert tilbud tildeles et antal point indenfor hvert underkriterium, afhængigt af hvor godt til-
budet opfylder kravene i de respektive delkriterier. For delkriterie 1 gælder, at de(n) til-
budsgiver(e), der tilbudte de laveste priser opnår maksimumpoint (40). De øvrige tilbud 
opnår point i forhold til hvor høje deres priser er i forhold til den laveste pris (laveste 
pris/aktuel pris x 40). 
 
For de øvrige underkriterier gives point ud fra en sammenligning af tilbuddene i forhold til 
hinanden, således at det bedste tilbud indenfor det respektive underkriterium opnår mak-
simumpoint og de øvrige tilbud point i forhold til det bedste tilbud.  
Ad underkriterium 1: Priser 
 
Ved beregningen af den samlede tilbudspris anvendes følgende estimerede forbrugstal 
 

 Præstekjoler, standard 200 stk. 

 Præstekjoler, letvægt 40 stk. 

 Doktorkjoler 1 stk. 

 Bispekjoler 2 stk. 

 Bispekjole, Københavns Stift 1 stk. 

 Poignetter 240 sæt 

 Præstekraver 240 sæt 

 Kravenåle 240 stk. 
 
Eventuel værdisætning af forbehold jf. punkt 3.3. vil indgå i den samlede tilbudspris. 
 
Ad underkriterium 2: Kvalitet 
 
Heri indgår vurdering af dels de medsendte stofprøver m.v. og dels i hvor høj grad tilbuds-
giver lever op til de stillede kravspecifikationer. 
 
Ad underkriterium 3:  
 
Her indgår en vurdering af den geografiske og frekvensmæssige dækning ved måltagning 
og prøvning. 
 
Ad underkriterium 4: Miljøforhold 
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Heri indgår besvarelsen af de stillede spørgsmål vedr. miljøforhold 
 

 

------------------------------------------------------------- 


