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Del I Introduktion

Del I – Introduktion
1. Formålet med denne guide
Denne brugsanvisning er et supplement til SMART SPP LCC-CO2 værktøjet. Værktøjet er blevet udviklet
til at beregne livscyklusudgifterne (LCC) and CO2 udledninger fra forskellige produkter og serviceydelser
(Herefter refereret til som ”produkter”) som hjælp i beslutningsprocessen indenfor indkøb. Guiden er
specifikt målrettet til at evaluere innovative produkter, som stadig er i udviklings- eller introduktionsfasen.

Brugsanvisningen er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at forstå:
• Hvilken information værktøjet giver.
• Benyttelse af værktøjet i udbudsfasen
• Hvordan værktøjet bør udfyldes, og af hvem
Selve LCC-CO2 værktøjet er blevet designet som del at en indkøbsvejledning, der har til formål at tilskynde
til udvikling af bæredygtige indkøb, og som specifikt fokuserer på at engagere markedet inden udbudsfasen.
Indkøbsvejledningen samt værktøjet kan downloades fra: www.smart-spp.eu.

2. Hvilken information giver programmet?
Værktøjet kan benyttes til at evaluere på to elementer, som, indenfor innovative energieffektive teknologier,
er meget tæt knyttede: Livscyklusudgifterne og CO2 udledningerne fra forskellige produktvalg. Op til 15
forskellige produkter kan sammenlignes med værktøjet. Programmet kan også benyttes til at vurdere
din nuværende situation og dermed hjælpe med at afgøre de mulige finansielle konsekvenser og CO2
udledninger ved valg af innovative alternative løsninger.

Livscyklus udgifter (LCC)
Livscyklus udgifter (LCC) (Også kaldet ”livstidsomkostninger(LO)) er de udgifter, som et produkt vil
forårsage for den kontraherende myndighed gennem dets aktive levetid1. Udover anskaffelsesudgifterne
medregner LCC også driftsudgifter (især energi & vandforbrug), vedligeholdsudgifter, skatter og afgifter
samt salgsomkostninger/ værdi ved videresalg.

CO2 udledning
Programmet kan også benyttes til at beregne CO2 udledningen fra produkter, og medtager både udledninger
fra benyttelse af produktet (driftsudledning – hovedsagelig forårsaget af energiforbrug) samt indeholdte
udledninger (F.eks. udledninger i produktionsfasen (inklusiv udvinding af råvarer), transport, installation
samt bortskaffelse). Programmet skelner derudover også mellem udledninger fra direkte forbrænding af
brændstoffer og udledninger fra elektricitetsproduktionen (benyttet til at betjene produktet).

Tilbudsevaluering
Programmet indeholder også en funktion, som gør, at det det muligt at benytte det til direkte evaluering af
forskellige tilbud i tilbudsevalueringsfasen.

For mere information, læs SMART SPP rapporten om aktuelle tiltag for at fremme innovation gennem forsyning
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/SMART_SPP_D2.2_ExistingProcurementApproaches.pdf, s. 36.
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I princippet er SMART SPP LCC-CO2-værktøjet baseret på et livscyklusperspektiv. Både beregninger
af LCC og CO2-udledning kan tage højde for produktets samlede fysiske livscyklus, fra produktion til
bortskaffelse. På denne baggrund dækkes følgende faser i produktets livscyklus:
• P
 roduktion: Produktionsfasen dækker alle processer i produktets fremstilling. Den omfatter udvinding
af ressourcer, produktion af alle nødvendige halvfabrikata, den nødvendige transport i forsyningskæden
samt samling og montering af det færdige produkt. I forbindelse med LCC medtages alle relevante
omkostningsaspekter i købs- og monteringsomkostningerne. Vedrørende CO2 dækkes de nævnte
aspekters miljømæssige konsekvenser af de indeholdte udledninger (se ordlisten i LCC-CO2-værktøjet).
• D
 rift: Denne livscyklusfase omfatter alle omkostninger og CO2-udledninger i forbindelse med materialer
og tjenesteydelser, der er relevante under brugen af produktet, f.eks. elektricitet, brændstof, gas, andre
forbrugsvarer, undervisning, service og vedligeholdelse m.m. (f.eks. afgifter, forsikringsomkostninger
etc.).
• S
 krotning/bortskaffelse: Når produktets brugstid er slut, går det ind i bortskaffelsesfasen, hvor det
genbruges og/eller bortskaffes. I forbindelse med LCC skal der tages højde for restværdien og
omkostningerne til affaldsbehandling (hvis relevant), og her skal alle relevante CO2-udledninger medtages
i de indeholdte udledninger (se ovenfor).
Særligt i forbindelse med CO2-udledning skal det understreges, at indeholdte udledninger (inklusive
produktionsfasen og skrotning/bortskaffelse) skal udledes som inputparametre fra en separat
livscyklusanalyse (LCA), der skal være gennemført konsekvent for alle dækkede produkter. Dette er især
en udfordring i forbindelse med innovative produkter, der stadig er under udvikling, og som derfor ikke er
foretaget komplette LCA-undersøgelser af. Følg evt. den fremtidige udvikling af ISO/WD Standard 14067
”Carbon Footprint of Products” på www.ilo.org, der forventes udgivet i 2012. I praksis er det derfor svært at
medtage korrekte værdier eller blot kvalificerede estimater – i produktionskæden. Derfor er det ofte ikke
muligt at medtage udledninger, der er afledt fra andre livscyklusfaser end driftsfasen i dette værktøj.
Overvejelser i denne fase bør kun foretages på baggrund af videnskabelig støtte fra tilfælde til tilfælde.
For yderligere oplysninger og nyheder om dette emne se www.smart-spp.eu.
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I.3 Hvornår bør programmet benyttes?
Du kan benytte programmet i forskellige stadier i forsyningsprocessen:

I forberedelsesstadiet:
Til vurdering af LCC og/eller CO2 udledninger fra din nuværende løsning. Dette kan
• Give dig et udgangspunkt at arbejde videre fra,
• Identificere de forskellige udgifter relateret til produktet,
• Give bedre overblik over fordelene ved nye teknologier, og hjælpe med at definere nogle generelle
funktionskrav for de nye løsninger.

Før udbud:
Til groft at vurdere forskellige forslag som hjælp til at guide markedsengagementsaktiviteten før udbud, eller
for at indskrænke antallet af mulige forskellige teknologier.

I løbet af udbudsprocessen:
Til at sammenligne LCC og de forudsete CO2 udledninger fra flere tilbud i løbet af evalueringsfasen. Hvis
værktøjet bliver benyttet i denne fase, må myndighederne sikre, at informationen fra virksomhederne er
bekræftet samt sammenlignelig ved
• A
 t standarder og testnormer defineres i samarbejde med eksperter i udbudet og/eller i løbet af
markedsengagementet, og
• A
 t bede leverandører om at fremvise bevis for den leverede information, som fortrinsvis bør være fra
en tredje part.

Efter udbudet (Hvis ikke allerede benyttet):
Til at evaluere og kommunikere LCC og CO2 udledningsforbedringer af det købte produkt sammenlignet
med den nuværende situation og/eller andre produkter og som brug til at kommunikere resultater.

I.4 Hvem bør udfylde værktøjet?
Hos den kontraherende myndighed bør følgende involveres?
• T
 il at udfylde værktøjet kræves en person med kendskab til LCC og/eller energiforbrug og CO2
udledning (f.eks. en indkøbsansvarlig eller energiansvarlig).
• V
 ed vurdering af den nuværende situation, bør alle afdelinger, som har relevant budgetansvar
involveres (omfattende energiudgifter samt bortskaffelse af affaldsprodukter).
Hvilke dele bør udfyldes af leverandøren og hvilke bør udfyldes af kontrahentmyndigheden?
å Der er forskellige løsninger:
• E
 n del basisdata skal udfyldes af myndigheden (se del III).
• M
 yndigheden kan vælge yderligere at definere de relevante udgiftsposter, hvortil leverandøren bør give
information. Alternativt kan leverandøren få tilladelse til at benytte sine egne udgiftsmodeller.
• leverandøren anmodes om at frembringe bevis for de udgifterne og informationer vedrørende CO2
udledninger, som leverandøren forelægger.

Del I Introduktion

To specifikke muligheder er præsenteret i nedenstående tabel:
Mulighed A:
Leverandører svarer for at opstille spørgsmål

Mulighed B:
Leverandører udfylder programmet direkte

Leverandører modtager et dokument med
præcis angivlese af, hvilke informationer de skal
frembringe (se Del III), Inklusiv bevis for deres
informationer.
Indkøberen bør derefter udfylde værktøjet med
informationerne fra leverandørerne i hver sin
særskilte kolonne.

Leverandørerne bedes om at indtaste data
direkte i programmet i kolonne A eller i de første
kolonner, hvis der flere elementer involveret i
tilbuddet.
Bevis for informationen skalvedlægges.
Indkøberen skal derefter kopiere informationen
fra hver enkelt leverandør fra hver kolonne ind
i en hovedfil.

Bemærk! Hvis tilbudene indeholder flere elementer, er det nødvendigt manueltat tilføje

resultaterne for hver enkelt element (rækker 63 og 94 i det GENNERELLE ark) og
introducere dem i værktøjet (i de samme rækker). Dette gøres for at kunne bestemme
den totale LCC og CO2 udledning fra de forskellige tilbudte løsninger samt for at kunne
sammenligne dem.
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Del II – Generelle funktioner i Værktøjet
Værktøjet består af flere ark med farvekodede faneblade:

Alle lysegrønne faneblade i arket er
til brug for dig for at indtaste data
eller evaluere resultaterne.

Alle mørkegrønne faneblade i arket
indeholder nyttig information til dig.

Alle mørkegrå faneblader i arket er
baggrundsark til beregninger og til
specifik information. Disse ark bør
kun tilgåes gennem hyperlinkknapperne i hver enkelt ark.

Programmet indeholder følgende excellark:
Introduktion

Giver grundlæggende information om værktøjet.

Generelt

Dette er hovedarket for indtastning af information. Det er delt op I tre sektioner:
• Generel information
• LCCdata input & resultater
• CO2 data input & resultater
For de specifikke livscyklusfaser kan du enten indtaste de samlede udgifter/CO2 tal i dette ark, eller vælge
muligheden for at specificere mere detaljeret information. Vælges den anden valgmulighed bliver du dirigeret
direkte til andre ark, hvor du kan indtaste mere detaljerede data vedrørende udgifter/energiforbrug/CO2
udledninger. Detr er her de numeriske resultater fra LCC-CO2 udregningerne vil blive vist.

LCC
Diagrammer

Dette ark giver en grafisk oversigt over LCC resultaterne for de forskellige produkter/ serviceydelser, som
du har indtastet data for.

CO2
Diagrammer

Dette ark giver en grafisk oversigt over CO2 udledningsresultaterne for de forskellige produkter/
serviceydelser, som du har indtastet data for

Tilbudsevaluering

Dette ark kan benyttes til evaluering af de forskellige tilbud for at identificere det økonomisk mest
fordelagtige tilbud. For at benytte arket er det nødvendigt at indtaste dine tildelingskriterier samt hvilken
vægtning kriterierne har.

Omregningsfaktorer

Hvis du ønsker at foretage beregninger for at kunne sammenligne forskellige enheder (f.eks. MJ og
KWh) giver dette ark dig de respektive omregningsfaktorer.

Ordliste

Forklaring af udtryk benyttet i dette program.

CO2-formler

En dokumentation af de formler, der er anvendt til beregning af CO2-resultater

LCC-formler

En dokumentation af de formler, der er anvendt til beregning af LCC-resultater

Del II – Generelle funktioner i Værktøjet

Udledningsfaktorer

Dette ark viser udledningsfaktorer for forskellige brændselstyper. Der kan enten benyttes en af de
tilgængelige lister eller der kan oprettes tilpassede liste.

Årlige
investeringer

Dette ark kan udfyldes med leasingaftaler eller hvis yderligere investeringer er nødvendige i
forbrugsperioden.

Drift

Her kan der foretage en detaljeret beregning af driftsomkostningerne for indkomne tilbud. Der kan
medregnes benyttede brændselstyper, forskellige driftsmetoder samt arbejdstid.

Vedligehold

Her kan der I detaljer specificeres vedligeholdsudgifter, Hvor udgifter til arbejdskraft, reservedele, osv.
vil automatisk blive medregnet.

CO2

Her kan der specificeres indeholdte CO2 udledninger, hvis information herom til rådighed.

Herudover er celler farvekodet for lettere at kunne identificere, hvordan de benyttes.
Grønne celler indeholder
kommentarer (Flyt din markør
henover den for at se den)

Du kan indsætte data direkte
ind i hvide celler

Klik på +/- knap for at åbne eller
lukke ekstra rækker eller kolonner.

Grå celler indeholder tekst eller
beregninger, som du ikke må ændre

I de orange celler kan du vælge en
valgmulighed fra en dropdown menu

Klik på de lyseorange celler – linket
vil bringe dig til og fra andre ark, hvor
du kan fortsætte dit input.

Endelig er fejlmeddelelser markeret med rød tekst.
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Del III – Punkt-for-punkt Guide
III.1 Hvordan værktøjet udfyldes
For reference:

CA.
S.

= Information bør fremskaffes af den ordregivende myndighed
= Information bør leveres af leverandøren

(LCC)

= Data er kun nødvendig for livscyklusberegninger

(CO2)

= Data er kun nødvendig beregninger af CO2 udledninger

Bemærk: F
 or de fleste livscyklusfaser kan data om udgifter/CO2 udledninger enten blive præsenteret
som et samlet beløb, eller de kan opdeles mere detaljeret i separate ark i programmet.
Det skal besluttes:

• Om der accepteresr samlede tal fra leverandører (for eksempel, hvis programmet bliver
•

benyttet til overordnede beregninger i førindkøbsfasen), eller om der kræves en mere
detaljeret opdeling af udgifter/ udledninger.
Om de præcise former for udgifter/udledninger, som skal inkluderes indenfor hver
kategori ønskes specificeret. I værktøjet kan det overlades til leverandøren at udspecificere
dette eller det kan defineres på forhånd af myndigheden, så leverandørerne blot bliver
bedt om at oplyse data og dermed ikke selv udfylder programmet.

å Lad os komme i gang!

Del III Punkt-for-punkt Guide

III.2 Et eksempel for at hjælpe dig igennem
Til at hjælpe dig med værktøjet, er der forberedt et eksempel med skærmbilleder herunder. Eksemplet
er for et nyt gadebelysningssystem. Al information relateret til dette og andre eksempler er beskrevet
med mørkegrønt tekst.

Punkt 1: indtastning af generel information
Start med indtastning af data i øverst i arket for generelle informationer.

CA.
CA.
CA.

Udbuds-ID: Giv udbudet en kort beskrivelse eller et reference ID. Der kan også tilføje yderligere
kommentarer eller forklaringer i området for yderligere kommentarer i øverste højre hjørne.
Opholdsted LCC: Vælg landet, hvor aktiviteterne vil foregå, valuta fremkommer herefter automatisk.

Planlægningshorisont: Vælg en tidshorisont (mellem 1 og 25 år). Dette punkt refererer til den
periode, hvori du ønsker at sammenligne de forskellige tilbud. Det er så at sige perioden, hvori
LCC og CO2 beregningerne vil blive foretaget. Da forskellige produkter og løsninger vil have forskellige
udskiftningshyppigheder, er det yderst vigtigt at vælge, hvilken tidshorisont du ønsker at vurdere.

Eksempel: Produkt X skal udskiftes hver 6. år og produkt Y hver 15. år. Hvis du overvejer
udgifterne over en 5 års periode (eller tidshorisont) vil der kun forekomme købs- samt
installationsudgifter en enkelt gang (i begyndelsen). Hvis du i stedet overvejer udgifterne over
en 10 års periode, så vil købs- samt installationsudgifterne forekomme to gange for produkt
X, hvorimod stadig kun en gang for produkt Y. I det inkluderede eksempel er der valgt en
tidshorisont på 23 år.
Jo længere tidshorisont, jo vigtigere er levetiden for produktet. Derfor skal dette behandles meget
omhyggeligt. Kontraktperioden kan vælges som tidshorisont, men det vil dog risikere at have et for kort
tidsperspektiv til at realisere de mulige fordele ved holdbare produkter, som har en længere forventet
levetid. Dette er også vigtigt for at finde den tilbageværende værdi eller bortskaffelsesudgifter.
Programmet vil automatisk også udarbejde resultater med en tidshorisont på 25 år.

CA.

Diskonto (nominel)LCC: For at gøre det mere simpelt skal den nationale rentesats benyttes (som
inkluderer inflation). Tjek værktøjets ordliste for forklaring. Aktuelle tal kan ses på den Europæiske
Centralbanks hjemmeside (ECB): http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html.

For mere information tjek SMART SPP rapporten om Eksisterende fremgangsmåder for at fremme innovation gennem forsyning
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/SMART_SPP_D2.2_ExistingProcurementApproaches.pdf, pp. 38.
2
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Diskontoen skal vælges omhyggeligt - de seneste tal er ikke nødvendigvis de mest relevante. Som udgangspunkt
skal der tages hensyn til den hidtidige udvikling i den nationale rente samt forventningerne til den de næste
12 måneder. Forventningerne til de næste 12 måneder kan ikke ses på ECB’s hjemmeside, men tallene er
tilgængelige hos nationalbankerne.

CA.

InflationsrateLCC: Denne værdi skal benyttes for at beregningen kan inkludere den korrekte 2
diskontorate. Tjek værktøjets ordliste for en forklaring. Aktuelle tal for den årlige gennemsnitlige
ændring kan ses hos Den Europæiske Centralbanks Statistical Data Warehouse: http://sdw.ecb.europa.eu/
browse.do?node=2120778.

CA.

Udledningsfaktorer CO2: Klik på den lyseorange knap, der leder til udledningsfaktorarket, hvor
der er mulighed for at specificere den liste over udledningsfaktorer, som ønskes benyttet. Listen
definerer mængden af CO2 udledt ved benyttelse af forskellige brændselstyper (olie, gas, elektricitet osv.),
som værktøjet benytter til at beregne udledningerne ved brug af produktet.
I arket for udledningsfaktorer kan der fra den orange celle vælges en af de allerede forberedte lister inkluderet
i værktøjet (GEMIS eller Defra), eller der kan indsættes egne lister.
For mere information om de inkluderede brændselstyper, klik på + knappen i toppen af arket for at åbne
flere rækker.

Bemærk: C
 O2 udledningsfaktorer for forskellige faktorer er kun en indikation og kan variere
betragteligt fra land til land og er afhængigt af forbrug.
De forberedte lister fra GEMIS og Defra reflekterer (henholdsvis) tyske og britiske tilstande.
Der kan findes andre lister, som er mere velegnet til dit land og som er baseret på de nationale
elektricitetsblandinger. For produkter som kun benytter elektricitet, kan det være en god idé at
begrænse brændselslisten til en enkelt valgmulighed, som reflekterer din lokale elektricitetsforsyning.
For at gøre dette, skal du blot kopiere og indsætte det relevante valg i en af de specielt indrettede
lister og vælge listen i den orange celle.

Del III Punkt-for-punkt Guide

For at oprette egen brændselsliste, kan information indtastes i specielt indrettede koloner (fra kolonne X
og fremad). For at indsætte information kolonnerne udvides med + knappen i toppen af arket for at se alle
indtastningsfelter. For angivelse af brændstofnavne må mellemrumstasten eller specielle tegn udover ”_”
og ”–” ikke bruges.

Efter at en udledningsfaktorliste er valgt, gås tilbage til det GENERELLE ark ved at klikke på knappen.

Punkt 2: Produktinformation fra virksomheder
Punkt 2.1 Generel information
Når de tidligere beskrevne data er blevet indtastet, vil der nu være brug for information fra virksomheder.
Det kan gøres ved enten at bede dem om at indtaste data direkte ind i programmet eller ved at sende
dem et dokument, som beskriver den information, der ønskes fra dem. Første del beskriver de følgende
generelle information, som skal indtastes i det GENERELLE ark:

I vores gadebelysningseksempel er data fra den nuværende situation indtastet i den første kolonne (produkt
A). Den anden kolonne (produkt B) repræsenterer et alternativ til det nuværende produkt.
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S.

Personligt tilbuds ID: Indtast et kort (max. 12 bogstaver) navn for tilbudene fra hvert virksomhed,
som efterfølgende vil blive vist i diagramarkene for bedre at kunne sammenligne tilbud. (f.eks.
lampe_Inst.A og lampe_Inst.B). Hvis et tilbud består af forskellige produkter, bør virksomhederne indtaste
information i nabokolonnerne.
Bemærk: H
 vis et tilbud indeholder flere produkter, bliver du nødt til at kombinere LCC og/eller CO2
resultaterne manuelt for at finde totalen - værktøjet kan ikke gøre dette for dig.

S.
S.

Antal enheder som skal købes: Indtast antallet af produktenheder som er nødvendige for opfyldelse
af udbudet. For eksempel 20 lysmaster samt lamper til gadelysinstallationen eller 12 for indkøbet af 12
hybridbusser.
Levetid LCC: Indtast den forventede tid i år, hvor produktet vil være brugbart (bemærk: 14 måneder
er lig med 1.2 år). Dette kan også afhænge af, hvor meget produktet bliver brugt. For at kunne skaffe
denne information, bør OM i udbudet definere, hvor mange timer produktet vil blive benyttet. Baseret på
denne information vil L. have mulighed for at beregne levetiden for deres produkt. Af og til kan det være
svært at vurdere levetiden, særligt i forbindelse med innovative produkter, og hvis der ikke er tilstrækkelig
erfaring med eller bevis for deres holdbarhed. I sådanne tilfælde kan garantien fra S. anvendes som
minimumlevetid. Garantien for innovative produkter er dog typisk relativt lav (som regel to år). Derfor kan
CA indgå i forhandlinger med S om en udvidet garanti med ekstra omkostninger (der skal medregnes i
beregningen af LCC). I vores eksempel, refererer lysinstallationens levetid til lysmasterne og lamperne, som
begge skønnes at have en levetid på ca. 20 år. Komponenter, som ofte har brug for at blive udskiftet, såsom
pærer, bliver behandlet i vedligeholdssektionen.

Punkt 2.2 Anskaffelsesomkostninger

Anskaffelsesomkostninger inkluderer følgende:

S.

IndkøbsprisLCC: Pr. produktenhed, inklusive eventuelle forsyningsafgifter. Hvis vores gadebelysnings
installation består af 20 master og pærer, divideres den totale pris for disse 20 enheder med 20, for
at få udgifterne per produktenhed.

S.

Årlige investeringsudgifter LCC: Når du ved, at det er nødvendigt med investeringer i løbet af
tidshorisonten, og den enkelte indkøbspris derfor ikke kan opgives, er det nødvendigt at specificere de
årlige investeringer. hvis du vælger denne løsning vil rest/slutudgifter på grund af formlen i programmet,
ikke blive beregnet automatisk. Derfor skal du manuelt lægge dem til de årlige investeringsudgifter (i
henholdsvis negativ eller positiv værdi). Vi anbefaler også at installations- samt andre indledende
engangsudgifter indsættes her.

S.
S.

Installationsudgifter LCC: Gælder for hele installationen og er ikke afhængig af antallet af produktenheder
som installeres.

Indledende engangsudgifter LCC: Disse udgifter refererer til engangs, ikke-gentagne indledende udgifter
(såsom til oplæring, kommunikation, osv.). Dette ekskluderer indkøbs- samt installationsudgifter.
Disse udgifter er normalt uafhængige af antallet af enheder og fra produktets levetid. OM bør i licitationen
specificere, om det er nødvendigt at overlade dette til tilbudsgiverne.
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Punkt 2.3 Driftsudgifter
Driftsudgifter kan indtastes som en samlet værdi i det generelle ark eller det kan forklares i detaljer i det
specifikke (DRIFT) ark, som der kan opnås adgang til gennem den lyseorange knap.

Bemærk: H
 vis du også ønsker at beregne CO2 udledninger, bør du indtaste detaljerede data i det
specifikke (DRIFT) ark.
Hvis produktet kan benyttes på flere måder, som vil påvirke energiforbruget (f.eks.
forskellige driftsmetoder) skal disse defineres tydeligt i udbudet af OM, så tilbudsgiverne
kan tilpasse deres information herefter.
Hvis L anmodes om at udfylde værktøjet, kan der forinden i (DRIFT) arket benyttes korte
navne for de forskellige driftsmetoder.
For eksempel, gadebelysning: Fuldstændig samt reduceret forbrug med indikation af årlige
timer for de forskellige driftsmetoder. For køretøjer: Årlige km forbrug inde i byen samt på
lange køreture.
For hver driftsmetode giver værktøjet mulighed for at specificere de forskellige
brændselstyper som kan være relevant som f.eks. køretøjer, som fungerer på flere
brændselstyper eller for opvarmning og nedkøling.
Alternativt kan leverandørerne definere de forskellige driftsmetoder for deres løsning
samt det mulige forbrugsmønster. I dette tilfælde bør de blive bedt om, hvor det er muligt
at frembringe bevis for deres beregninger.

I det specifikke (DRIFT) ark kan en leverandør (eller kontrahentmyndigheden, hvis dette på forhånd er blevet
besluttet) indtaste information for op til fem forskellige brændselstyper eller forskellige driftsmetoder for
produktet.
For “Energikilde/ op. metode 2 til 5“, udvid de respektive rækker ved at klikke på + knappen på venstre side
af arket.

Bemærk: Ordlyden for de forskellige elementer er så abstrakte, da den enkelte løsning kan
fungere med forskellige energikilder såsom liter brændstof, kWh elektricitet, osv.
og med forskellige referenceenheder såsom km, timer osv.
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Du skal for hver energikilde eller driftsmetode specificere:

S.
S.
CA.
CA.

Energikilde / driftsform 1: Vælge den respektive energikilde for denne driftsmetode fra drop down
listen i de orange celler.
Specificer driftsform: Giv et indikerende navn f. Eks. “fuld effekt”, “reduceret effekt” osv.
Omkostninger pr. energienhedLCC: Udgiften pr. energienhed (f.eks. Euros/kWh). Tjek at det
stemmer overens med energienheden, som automatisk fremkommer efter energikilden er valgt.

Prisforhøjelsesrate (Energitype specifik inflationsrate)LCC: Det er særligt vigtigt at tage hensyn
til inflationsraten for produkter med et højt energi/vandforbrug og/eller ved en lang tidshorisont;
Du bør indtaste den specifikke prisforhøjelse for elektricitet og andre brændselsformer samt for vand (som
fremgår af dine nationale statistikker. For alle andre driftsmaterialer benyttes den generelle inflationsrate.
Den specifikke inflationsrate for energitypen bør være gennemsnitsdata (F.eks. gennemsnit for de sidste fem
eller ti år) for at mindske økonomiske konjunkturændringer.

S.

Referenceenhed for forbrug: f.eks. per time, km, osv.

S.

Enheder energiforbrug pr. referenceenhed: Indikerer, hvor meget energi produktet forbruger med
hensyn til de refererende enheder, som du opgav foroven (f.eks. energiforbrug på 0.142 kWh/time).

Vær opmærksom på, at energiforbruget skal angives i samme energienhed, som den, der fremgår
automatisk efter valg af energikilde.

S.

Gennmsnitligt antal referenceenheder pr. år: Dette angives for at forklare, hvor mange driftstimer,
km, osv. produktet fungerer i den valgte driftsmetode og/eller med den specificerede energikilde
indenfor et år.
Hvis produktet også forbruger vand eller kræver andre årlige driftsudgifter, kan L også indtaste data for dette i dette
ark. I eksemplet er der også medtaget information for energimetoden ”reduceret drift”.
Efter indtastning af al information, klikkes på den lyseorange knap for at gå tilbage til det GENERELLE ark.
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Punkt 2.4 Vedligeholdelsesomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger kan også indtastes enten som et enkelt totalt beløb (i det GENERELLE
ark), eller specificeret yderlige gennem linket via den lyseorange knap.

Hvis det vælges at specificere vedligeholdelsesudgifter i (VEDLIGEHOLDELSE) arket, skal tilbudsgiverne
give følgende information:

S.
S.

Årlige faste udgifter til vedligeholdelse: I vores eksempel, 100 EUR pr. maste pr. år. Dette beløb kan
eventuelt inkludere udgifterne til reservedele. Derfor skal OM specificere dette i licitationen.

S.

Andre vedligeholdsudgifter vedrørende det fulde produkt: Hvis der er andre vedligeholdelsesudgifter
for det fulde produkt (udover reservedele) udover det årlige faste beløb per enhed.

Reservedele 1 (op til 5): Hvis udgifter til reservedele ikke er inkluderet i det årlige faste beløb, bliver
du nødt til at specificere holdbarheden for reservedelene samt deres pris for at kunne beregne, hvor
mange reservedele der er nødvendige i den planlagte tidshorisont. I vores eksempel beregnes pærernes
levetid blandt andet ud fra, hvor lang tid og hvor mange timer de er i drift. For at kunne fremlægge denne
information, bør OM definere, hvor mange timer den totale installation vil være i brug (denne information
er også nødvendigt for at specificere driftsomkostninger) og derefter vil L have mulighed for at beregne
levetiden i år for deres produkter. Hvis en pære har en levetid på 8.000 timer og installationen er i drift 3.500
timer/år, vil levetiden være 2,3 years. Hvis lampen indeholder 3 identiske pærer, skal du gange ”prisen for nye
reservedele” med 3.
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Punkt 2.5 Årlige skatter/afgifter eller andre årlige udgifter

CA.

Inkluder udgifterne til årlige skatter samt andre årlige afgifter eller tilskud til OM. Indledende
skattebetalinger såsom registreringsafgifter for køretøjer bør i stedet blive inkluderet i købsprisen.
Alle udgifter (skatter og afgifter)vil blive inkluderet i positiv værdi. Da tilskud reducerer den totale udgift
for produktet, skal tilskud fratrækkes fra den totale udgift. Tilskud skal derfor fremstå med negativ værdi.

Punkt 2.6 Restværdi eller bortskaffelsesudgifter
Ved afslutningen af den planlagte tidshorisont vil produkterne enten være:
• Ude af drift og kræve bortskafning på en korrekt måde, eller
• Stadig være brugbare og dermed have en restværdi.
I det første scenario, kan produktet have en ekstra udgift, som skal tilføjes i LCC beregningerne.
I det andet scenario, hvor du kan vælge at sælge, vil du få et positivt afkast (restværdien), som bør fratrækkes
LCC beregningen.

CA.

Restværdi eller bortskaffelsesudgifter LCC: Vurder restværdien eller bortskaffelsesudgiften for
produktet og tilføj det i værktøjet som henholdsvis en negativ eller positiv værdi. Hvis den
planlagte tidshorisont er dobbelt så lang eller mere end levetiden, vil restværdien/bortskaffelsesudgifterne
blive inkluderet i LCC beregningen så mange gange som produktet bliver fornyet. Er der ingen udgift eller
indtjening fra produktet, skal cellerne forblive tomme.
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Punkt 2.7 CO2 specifikke oplysninger

S.

Udledningsfase CO2: Værktøjet giver dig altid mulighed for at indtaste CO2 udledninger direkte fra
forbrugsfasen i det GENERELLE ark. Dette vil være passende, hvis du er i et tidligt planlægningsstadie
og udelukkende benytter nøgletal til sammenligning, eller hvis du sammenligner allerede tilgængelige
beregnede værdi (Dette gælder også for udgiftsaspekter).

Normalt bør der foretages en mere differentieret specifikation baseret på information om det egentlige
energiforbrug. For at gøre dette benyttes linket i den lyseorange celle, som vil bringe dig direkte til (DRIFT) arket.

S.

Indeholdte udledninger CO2: Udover CO2 udledningerne relateret til energiforbruget ved brug,
indeholder produkter også indeholdte udledninger. De fleste CO2 overvågningssystemer og mål
fra offentlige myndigheder samt andre institutioner refererer kun til udledninger fra energiforbruget i
forbrugsfasen. For mange produkter (især ikke-energiforbrugende produkter) kan indeholdte udledninger,
såsom fra produktion, transport m.m., være af høj relevans for en vurdering af de overordnede klimaeffekter.
Disse udledninger kan også inkluderes i værktøjet (Hvis informationen er pålidelig) og vil automatisk blive
tilføjet til det globale udledningsdiagram.

Bemærk: Når du ønsker at inkludere data om de indeholdte udledninger fra produkter, er det nødvendigt
at sikre at enhver data tilført af leverandørerne er baseret på grundige livscyklusvurderinger
(LCA). I udbudet er det vigtigt, at det klart specificeres, hvorvidt sådanne data skal oplyses eller
ej, og hvis det er tilfældet, skal der foretages en klar reference til både metodiske betingelser
samt omfanget (systemgrænser) af de væsentlige positive samt negative effekter, du ønsker
inkluderet. Det er anbefalet kun at gøre dette med hjælp fra LCA eksperter. Kompleksiteten
af en fuld LCA kan ikke imødekommes med det leverede LCC-CO2 værktøj. Derfor tillader
værktøjet kun inkludering af tidligere beregnede data om indeholdte udledninger.
Yderligere information om LCA information kan findes her:
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/directory.vm
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punkt 3: Resultater
Når al information fra de forskellige løsninger (og, hvis det er muligt, fra den nuværende situation) er blevet
samlet, vil du skulle indtaste det i programmet. Giv hvert tilbud et kort navn og en særskilt kolonne (Produkt
A, Produkt B, Produkt C...). Indsæt derefter informationen fra virksomhederne ind i de tilsvarende hvide
celler. Vær sikker på at du udfylder kolonnerne fra venstre til højre og ikke lader kolonner være tomme.
Når alle løsninger er blevet indtastet, har du mulighed for at se det endelige resultat og sammenligne
resultater.

Vigtige LCC resultater – Totale udgifter per planlagte tidshorisont og år vises i linierne 70 og 71 i det
GENERELLE ark. Du kan se mere detaljerede og specifikke resultater (totale udgifter for 25 år og per enhed)
ved at klikke på udvidelsesknappen til venstre for arket.

For at se LCC resultaterne grafisk, klik på den lyseorange knap, som vil bringe dig til LCC_DIAGRAMMER
arket.
Vær dog opmærksom på, at for at kunne se forskellene tydeligt, vil du kun kunne sammenligne 5
produkter ad gangen. For at vælge hvilke, skal du udvælge dem ved at markere dem i de orange celler.
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Vigtige CO2 resultater vises i linierne 109 of 110 i det GENERELLE ark. Du kan se flere detaljerede og
specifikke resultater ved at klikke på udvidelsesknappen til venstre for arket.

Ved udledninger skelnes der imellem de samlede udledninger og udledninger som stammer fra
elektricitetsforbrug. Dette er IKKE relevant i udbudsprocessen. Denne skelnen er af relevans i forbindelse med
overvågning og til brug for indsamling af data til det offentliges CO2 regnskaber– mange CO2 regnskabsstandarder
skelner mellem udledninger fra forbrænding og udledninger fra elektricitetsproduktionen. Til dette formål
giver værktøjet dig de tal som allerede er tilgængelige.
Du kan se diagrammer, som viser resultaterne ved at klikke på den lyseorange knap, som vil bringe dig til
CO2_DIAGRAMMER arket. Flere grafiske modeller er tilgængelige ved at klikke på udvidelsesknappen i venstre
side af arket. De vigtigste formler til beregning af CO2-resultaterne kan findes i arket CO2-formler.

Vær opmærksom på! Hvis et tilbud indeholde flere elementer, vil du ikke have mulighed for at
se den samlede grafiske repræsentation af resultaterne. Du vil selv skulle
kombinere dem.
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Punkt 4: T
 ilbudsevaluering og tildeling af
kontrakten
I arket TILBUDSEVALUERING giver dette værktøj jer også mulighed for at sammenligne de forskellige
foreslåede løsninger og identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette omfatter overvejelser om
livscyklusudgifterne (LCC) og CO2-udledningen, der begge udregnes på arket GENERELT. Der kan også tilføjes
yderligere tildelingskriterier såsom servicekvalitet, æstetik og andre miljøkriterier. Dette fleksible ark giver jer
mulighed for både at eksportere resultaterne til brug i jeres egne udbudsvurderingsskemaer og -systemer samt
at importere resultater herfra til værktøjet.

Bemærk, at alle tildelingskriterier skal være linket til kontraktgenstanden. Det anbefales at henvise
specifikt til LCC og CO2-udledningskriterier i udbuddets emnefelt, f.eks. ved at bruge nøgleudtryk
som ”under hensyntagen til livscyklusomkostninger” og ”reduceret CO2-udledning”. Det er god
juridisk praksis at medtage de operationelle levetidsomkostninger til energiforbrug og CO2udledning i indkøbsprocessen. Se tilfældet køretøjer til vejtransport, der er lovgivet om i direktiv
2009/33/EF. Der kan opstå problemer for de kontraherende myndigheder, hvis der mangler sådanne
regulerede beregningsmetoder og økonomiske vurderingskriterier som beskrevet i direktiv 2009/33/
EF, da det i så fald er juridisk muligt at medtage eksterne omkostninger, men den kontraherende
myndighed kan opleve problemer med implementeringen. Dette LCC-CO2-værktøj søger at støtte
implementeringen af LCC og CO2-udledning i udbuddets tildelingsfase.
Derfor skal I ved tildelingen af kontrakter med henvisning til LCC-beregninger sørge for ikke at
vurdere kriterier, f.eks. vedrørende vedligeholdelse eller energiydelse, to gange (dvs. både i de
tekniske specifikationer og i tildelingskriterierne).

For at benytte arket TILBUDSEVALUERING skal I angive følgende:
• Alle
 obligatoriske tekniske specifikationer er overholdt (enten ”ja” eller ”nej”). Bemærk, at alle tilbud, der ikke
overholder de obligatoriske specifikationer, automatisk udelukkes af værktøjet
• T
 ildelingskriterier (inklusive delkriterier), maks. muligt pointantal for af disse, og de point, som de
forskellige tilbud opnår i hvert kriterium. Den foreslåede standardformel til fordeling af point mellem
tildelingskriterierne er en aritmetisk sekvens mellem det laveste og resten. Denne formel er godkendt af
EF-domstolen i dens dom i ‚Concordia‘-sagen (sag fra 17. 9. 2002 - C-513/99 - Concordia Bus Finland Oy
Ab). Specifikt tildeles point for LCC-kriterierne (og CO2-udledningskriterierne) ved hjælp af følgende formel:
(laveste omkostninger (CO2-udledning) af alle produkter/omkostninger (CO2-udledning for det specifikke
produkt) gange 100.
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Pointene for alle andre tildelingskriterier tildeles ved hjælp af følgende formel: (det specifikke produkts point/
maks. antal mulige point i kategorien) gange 100.
Vægtningen af hver af tildelingskriterierne, der er defineret i afsnittet ”Vægtning af tildelingskriterier”,
sikrer, at totalen ikke bliver højere end 100 %. Inkluder jeres specifikke vægtning i henhold til de anvendte
tildelingskriterier og relevansen for det specifikke udbud.
Hvis I ønsker at tage højde for LCC og CO2-udledning ved brug af en anden metode end den, der foreslås af
standardberegningen (se ovenstående formel gange den tildelte vægtningsfaktor i %), kan I også
• kopiere LCC- og/eller CO2-værdierne som separate tildelingskategorier
• b ehandle LCC- og/eller CO2-værdierne som ethvert andet kriterium eller definere jeres egen beregningsmetode.
Arket hjælper jer i denne forbindelse ved at levere alle beregningsresultater og blanke felter i afsnittet
”Overordnede evalueringsresultater (alternativ metode)”. I kan også bruge disse felter, hvis tilbuddet består
af flere elementer.
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Særlig relevant i forbindelse med forespørgsler fra interessenter fra Storbritannien giver værktøjet også
mulighed for at tildele en monetær værd til CO2. I sådanne tilfælde medtages CO2-omkostningerne i LCC
med brug af standardberegningsmetoden, der er beskrevet ovenfor.
Når denne standardberegningsmetode anvendes, beregner værktøjet automatisk det økonomisk mest
fordelagtige tilbud og markerer det med grønt.

å Vi håber, at alt nu er forståeligt,
og vi ønsker dig en succesfuld
innovativ indkøbsproces!

SMART SPP – innovation gennem bæredygtige indkøb
SMART SPP – innovation gennem bæredygtige indkøb – er et treårigt projekt, der løber fra september 2008 til august 2011. Projektet har til
formål at fremme introduktionen af nye, innovative teknologier med lav CO2 udledning på det europæiske marked. Dette vil blive gjort ved, at
offentlige indkøbere forud for et egentlig udbud anvender før-indkøbsfasen til at tilskynde et tidligt engagement mellem offentlige indkøbere
samt leverandører og udviklere af nye innovative produkter og serviceydelser.
SMART SPP er et initiativ fra Procura+ kampagnen som ICLEI – Local Government for Sustainability – står bag. Projektet er udviklet til
at understøtte og hjælpe offentlige myndigheder i Europa i implementeringen af bæredygtige indkøb og som hjælp til at fremme deres
resultater. For flere oplysninger se www.procuraplus.org
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