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BEREGNINGER VED TILBUDSGIVNING 
Tilbudsberegning og -rådgivning i moduler - afhængig af ønsker og behov. 

Tilbudsgivning	  er	  e.erhånden	  ved	  at	  blive	  en	  stor	  og	  4dskrævende	  faktor	  for	  
mange	  stålvirksomheder,	  
i	  en	  4d	  hvor	  man	  som	  virksomhed	  er	  nød	  4l	  at	  kikke	  på	  alle	  processer/
ressourcer	  for	  at	  kunne	  skabe	  overskud,	  4lbudsgivning	  er	  et	  af	  de	  processer	  
som	  man	  med	  fordel	  kunne	  outsource,	  man	  får	  frigivet	  
ressourcer	  4l	  opgaver	  som	  allerede	  er	  i	  huset.	  

• Tilbudsgivning	  er	  en	  løntung	  udgi..	  
• Binder	  store	  ressourcer	  i	  virksomheden.	  
• Kan	  holde	  fokus	  på	  opgaver	  som	  allerede	  er	  i	  huset.	  
• Kan	  ændres	  fra	  fast	  4l	  en	  variabel	  udgi..	  	  	  

	  	  

Basis beregning 

1. Projektvurdering og beregning af materialeforbrug i henhold til udbud - 
typisk i forhold til tilbudslister og tegninger 

2. Gennemgang af beregning og aflevering 

 
Udvidet beregning 

Projektvurdering og beregning af materialeforbrug i henhold til udbud - typisk i 
forhold til tilbudslister og tegninger - som i Basis beregning og herudover: 

1. Optælling af meter svejsninger og svejsetyper, der indgår i tilbud 

2. Omfang af svejsekontrol 

3. Krantyper ved montage 

4. Antal bolte, ankre, lim m.v. 

5. Opgørelse af materialespild 

6. Indhentning af tilbud fra underleverandører 

7. Gennemgang af beregning og aflevering 
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Moduler, som kan tilkøbes: 

• Projektoptimering - beregning af tidsforbrug ved fremstilling og ved 
montage 

• Forslag til alternative tilbud. Inkluderer opgørelse på samlet netto 
timeforbrug, vareforbrug, som kan bruges til efterkalkulation på projektet 
samt en gennemgang ved aflevering. 

• Assistance ved kontraktforhandling - dog kun på sager, som er beregnet af 
Stilling Construction. 

Disse 3 moduler kan dog kun tilkøbes af én tilbudsgiver pr. projekt. 

Sikkerhed og økonomi 

• Tilbudsgivningen bliver en variabel omkostning. 

• Forsikring for korrekt optælling og dermed reduktion af fejlmuligheder  
(Stilling Construction’s ansvarsforsikring). 

• Boe Stilling, Stilling Construction har 15 års erfaring med tilbudsgivning og 
20 års erfaring med kontraktforhandlinger. 

 
Beregning foretages efter tidsforbrug på en fast timesats på 650 kr. eller  
%-sats af kontraktsum som aftales individuelt. 

Der ydes rabat ved flere kunder til samme projektudbud ud fra denne model: 

• 2 kunder på samme projekt: - 30%  rabat til hver kunde 

• 3 kunder på samme projekt: - 35%  rabat til hver kunde 

• 4 kunder på samme projekt: - 40%  rabat til hver kunde 

• 5 kunder på samme projekt: - 50%  rabat til hver kunde 
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