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Opfordring til afgivelse af tilbud  

  

 

Beskæftigelsesministeriet (BM) ønsker at indhente tilbud på løsning af opgaven 

”Litteraturreview om virkemidler til at nedbringe sygefravær”. Opgaven forudsæt-

tes gennemført af personer med forskerkompetencer. Betingelser for afgivelse af 

tilbud er beskrevet nedenfor. 

 

  

Opgave ”Litteraturreview om virkemidler til at 

nedbringe sygefravær” 

 

Proces for indhentning af tilbud 

 

1. Opfordring er publiceret på 

www.bm.dk. 

2. Der kan stilles skriftlige spørgsmål til 

materialet jf. frist nedenfor. 

3. Tilbuddene vil blive evalueret umid-

delbart efter udløb af tilbudsfristen. Der 

er ikke mulighed for at overvære åb-

ning af tilbud. 

 

  

Tildelingskriterier  ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” 

 

Ved pris forstås: Samlet pris og fast budget 

for opgaveløsningen. 

 

Underkriterier med vægtning 1. Pris – 30 pct. 

2. Kvalitet – 70 pct. 

 

Kvalitet: 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vurderes ud fra 2 kriterier 

 

1) Kvaliteten af tilbudsgivers løsningsbe-

skrivelse, dvs. hvorledes og i hvilket om-

fang leverandørens løsningsbeskrivelse, 

arbejdsmetoder og værktøjer samt leve-

ringsplan og leveringstidspunkt efterkom-

mer BMs behov anført som i opgavebeskri-

velsen. Dette vurderes ud fra Leverandø-

rens samlede løsningsbeskrivelse. 

 

2) Tilbudsgivers forskningskompetencer 
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indenfor det område der svarer til reviewets 

genstandsfelt, herunder tilbudsgivers teore-

tiske kvalifikationer indenfor forskning i 

sygefravær.  Dette vurderes ud fra CV’er på 

de medarbejdere der foreslås tilknyttet op-

gaven. 

 

Tilbudsgiveren skal derfor anføre de med-

arbejdere, som skal indgå i opgaveløsnin-

gen. Medarbejderne skal beskrives enkelt-

vis med kort angivelse af cv. Det indgår i 

vurderingen af kvaliteten, hvorledes de 

anførte medarbejderes relevante kvalifika-

tioner og erfaringer i forhold til den konkret 

udbudte opgave, som beskrevet i opgavebe-

skrivelsen, vil blive inddraget og nyttiggjort 

i relation til den konkrete udbudte opgave. 

Dette vurderes ud fra leverandørens løs-

ningsbeskrivelse. 

 

Da opgaven forudsættes at anvende almin-

delig best-practise metode for litteratur-

reviews lægges der i udvælgelsen forholds-

vis større vægt på kriterie 2) ovenfor. 

 

 

 

 

Aflevering af tilbud:  

Tilbud sendes til Beskæftigelsesmi-

nisteriet på adressen: Ved Stranden 

8, 1061 København K eller via mail 

til unn@bm.dk.  

Mærket ”Tilbud Litteraturreview om 

virkemidler til at nedbringe sygefra-

vær”  

 

Tilbuddet skal være Beskæftigelsesministe-

riet i hænde senest 7. juni 2018 kl. 12.00 

 

Spørgsmål til opgaven kan stilles 

via mail (unn@bm.dk). 

Frist for spørgsmål er d. 31. maj 2018 kl 

12. 

 

 

 

 OPGAVEBESKRIVELSE 

Opgavebeskrivelse Der henvises til den vedlagte opgavebe-

skrivelse. 

 

mailto:unn@bm.dk
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Ønsker med hensyn til timing af 

opgaven 

 Ved opstart af opgaven afholdes der et 

møde med den valgte tilbudsgiver, hvor 

tidsplan, opgavebeskrivelse mv. gen-

nemgås og den anvendte metode disku-

teres.  

 Der afholdes et statusmøde midtvejs, 

hvor leverandøren skal præsentere den 

udvalgte litteratur forud for skrivningen 

af rapporten. 

 Den endelige rapport sammenfatter 

resultaterne af reviewet samt en kort 

gennemgang af metode og perspektive-

ring. 1. udkast skal være Beskæftigel-

sesministeriet i hænde til kommente-

ring senest 14 dage før endelig afrap-

portering, som er senest 1. oktober 

2018. 

Økonomiske rammer for opgaven 

(Prismodel) 

Opgaven udbydes som en fast prismodel, 

rammen for udarbejdelse af analysen (mak-

simalpris) er 400.000 kroner ekskl. moms.  

 

Udbetalingen vil ske ved opgavens afslut-

ning.  

Vedlagte bilag Opgavebeskrivelse. 

 

 

 


