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Dette bilag skal udfyldes af tilbudsgiver for hver delaftale, der afgives tilbud på. Såfremt 

tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på flere regioner og begge tolketyper (tegnsprogs-

tolkning og skrivetolkning), skal der laves et eksemplar af dette bilag for hver delaftale. 

Således skal der udfyldes 10 eksemplarer, såfremt der afgives tilbud på begge tolketyper og 

på alle geografiske områder. 

 

1.  Delaftale og tilbudsgiver 

Dette tilbud vedrører følgende delaftale (sæt kun ét kryds): 

 
Tegnsprogstolkning Skrivetolkning 

Region Syddanmark Delaftale 1: [     ] Delaftale 6: [     ] 

Region Midtjylland Delaftale 2: [     ] Delaftale 7: [     ] 

Region Nordjylland Delaftale 3: [     ] Delaftale 8: [     ] 

Region Sjælland Delaftale 4: [     ] Delaftale 9: [     ] 

Region Hovedstaden Delaftale 5: [     ] Delaftale 10: [     ] 

 

 

 

Tilbudsgiver, navn: ________________________ 

Firma/konsortienavn: _______________________________ 

CVR: ____________________ 

Direkte tlf:________________ 

Mail: ____________________ 

Dato:____________   Underskrift:______________________________ 

 

 

Ved konsortier oplistes herunder, hvem konsortiemedlemmerne er: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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1.1 Oplysninger om koncernforbundne tolkeleverandører 

 

Er der sammenfald i ejerkredsen med andre tolkeleverandører, der indsender tilbud i dette 

udbud?_______ 

Er der sammenfald i bestyrelsen med andre tolkeleverandører, der indsender tilbud i dette 

udbud? ______ 

Er der sammenfald i ledelsen med andre tolkeleverandører, der indsender tilbud i dette 

udbud?______ 

Er der sammenfald i medarbejderskaren med andre tolkeleverandører, der indsender tilbud i 

dette udbud?_____ 

 

Hvis der er svaret ja til nogle af spørgsmålene ovenfor, skal der vedlægges en redegørelse 

over forholdet mellem de forbundne selskaber, så Tolkemyndigheden kan vurdere, om der er 

tale om koncernforbindelse.  

 

1.2 Oplysninger om underleverandører 

 

Har tilbudsgiver til hensigt at anvende underleverandører?_______ 

 

Hvis ja, er tilbudsgiver bekendt med, hvilke underleverandører tilbudsgiver vil gøre brug 

af?_______ 

Hvilke: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en ESPD i det digitale udbudssystem. 

Baserer tilbudsgiver sit tilbud på de nævnte underleverandørers kompetencer?_______ 

Hvis ja, skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra underleverandørerne om, 

hvilke ressourcer de stiller til rådighed for tilbudsgiver under rammekontrakten. 

 

 

  



Tolkemyndigheden udbud 2018 - 2019. Bilag 2: tilbud        side 5 

2.  Pris pr. tolketime 

 

Prisen pr. tolketime på denne delaftale udgør (for Region Sjælland er der ingen zone 1): 

Zone (maksimumpriser) Pris pr. tolketime 

1 (maks. 620 kr.)  

2 (maks. 850 kr.)  

3 (maks. 1.000 kr.)  

 

Priser over de i parentes angivet maksimumspriser vil ikke blive accepteret. Der vil blive 

set bort fra tilbud, der indeholder højere priser.  

Prisen skal angives eksklusiv aften/weekend-tillæg, tillæg for særligt krævende opgaver 

og geografisk tillæg. Disse tillæg er faste, jf. kravspecifikationen. 

Omkostninger til transport skal være indregnet i ovenstående timesatser. Der gives ikke 

tillæg til betaling af adgangsbilletter osv. 

 

 

 

3. Kapacitet 

 

Angiv den tolkekapacitet der tilbydes til løsning af opgaver under rammeaftalen præciseret 

med angivelse af, hvor mange tolketimer tilbudsgiver tilbyder ugentligt.  

Bemærk, at det er et mindstekrav, at der tilbydes minimum 15 timers tolkning ugentligt pr. 

rammeaftale.  

Tolkninger leveret i udlandet tæller med i beregningen af gennemsnitligt timetal. 

 

Der tilbydes ugentlig kapacitet: ________timer 
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4. De tilbudte tolkes erfaringer 

 

Her angives de tilbudte tolkes samlede gennemsnitlige erfaringstid som udøvende tolk.   

Gennemsnitlig erfaringstid for de tilbudte tolke skal oprundes til hele år og gennemsnittet 

afrundes til 1 decimal.  

Eksempel:  

Antal 

tolke 

Erfaringstid Bidrag til 

gennemsnit 

5 Under 1 år 5 år 

2 2 - 3 år 6 år 

4 6 - 7 år 28 år 

1 19 - 20 år 20 år 

12 tolke (5+6+28+20)/12 4,9 år 

 

Liste over tilbudte tolke med angivelse af tolkenes uddannelse og antal års erhvervserfaring 

vedhæftes tilbuddet. Desuden udfyldes nedenstående skema til brug for beregning af de 

tilbudte tolkes gennemsnitlige erfaringstid.   

 

Antal tolke Erfaringstid Bidrag til gennemsnit 
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5. Efter-/videreuddannelse 

 

Her beskrives tilbudsgivers efter- og videreuddannelsespolitik/-planer, samt hvorvidt 

tilbudsgiver har relevante efter- og videreuddannelsestilbud til sine tolke. Beskrivelsen 

skal kapitaliseres til årligt beløb pr. tolk. 
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6. Akutordninger 

 

Såfremt tilbudsgiver har ordninger for akutte henvendelser for tolkebestillinger i aften/ 

nattetimer og weekender, beskrives dette. 

Tolkeleverandører kan altid påtage sig akut tolkninger til de aktiviteter, der er udmeldt 

på www.dntm.dk under punktet ”Behov for akut tolkning”. Kontaktinformationer 

eksempelvis SMS nummer, vil blive offentliggjort på www.dntm.dk til brugernes 

orientering. 

 

Tilbyder tilbudsgiver en ordning for akutte henvendelser?_______ 

Hvis ja, beskriv ordningen:  
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7. Egenkontrolprocedurer 

Her angives de egenkontrolprocedurer tilbudsgiver udfører, for at sikre kontrol med 

tolkenes maksimale belastningsgrad, tolkenes opførsel/fremtræden, kvaliteten af 

tolkningerne, tolkenes arbejdsmiljø samt fakturering i Tolkeportalen. 

Beskrivelse af tilbudsgivers egenkontrolprocedure: 

 
 


