INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF
ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG
NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ
BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED
Ankestyrelsen
Enheden for Antidiskrimination
Amaliegade 25, Postboks 9080
1022 København K
Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., i løbet af udbudsprocessen skal være
skriftlige og rettes til chefkonsulent Nina Svanborg på e-mail-adressen nisv@ast.dk.
Tilbud skal ligeledes fremsendes til denne mailadresse.
Enheden for Antidiskrimination (EFA) besvarer ikke henvendelser om udbuddet,
som ikke rettes skriftligt til ovenstående e-mail-adresse.
Udbudsansvarlige er chefkonsulent Nina Svanborg, fuldmægtig Malene Damgaard
og fuldmægtig Morten Spies (EFA).

2. BAGGRUNDEN FOR UDBUDDET
EFA skal indkøbe en kortlægning af faktisk diskrimination (herunder hadforbrydelser) på baggrund af etnicitet og handicap i perioden 2009 – 2014. Faktisk diskrimination defineres som ulovlig forskelsbehandling i juridisk forstand. Kortlægningen
skal indeholde relevante analyser på baggrund af data om anlagte og afgjorte sager
ved domstole og nævn. Der kan bl.a. indhentes data fra alle landets politikredse,
Rigsadvokaten, PET, Domstolsstyrelsen og Ligebehandlingsnævnet.
Baggrunden for ønsket om at kortlægge omfanget af faktisk diskrimination er, at
EFA vil iværksætte relevante, målrettede og vidensbaserede indsatser til at modvirke diskrimination.

3. AFTALERNES LØBETID
EFA forventer, at aftalen træder i kraft ultimo august 2014 og løber indtil den 30.
november 2014.

4. OPGAVENS BESTANDDELE
Det overordnede formål med kortlægningen er, at afdække i hvilket omfang der
anlægges og afgøres sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap.
Kortlægningen skal give viden om, i hvilket omfang der finder faktisk diskrimination
sted i Danmark.
Kortlægningen skal bl.a. supplere data fra Det nationale Integrationsbarometer, der
årligt måler nydanskeres oplevelse af diskrimination.
Kortlægningen skal belyse følgende:
1) Omfang af indberettede sager, behandlede sager, afgørelser af sager på
baggrund af straffeloven for de to befolkningsgrupper i perioden 2009-2013/14.
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2) Omfang af indberettede sager, behandlede sager, afgørelser af sager på
baggrund af ligebehandlingsloven for de to befolkningsgrupper i perioden 20092013/14.
3) Kvalitativ gennemgang af sagernes indhold med henblik på at finde
systematikker på over for hvem, og hvor forskelsbehandling og hadforbrydelser
finder sted.
4) Målgruppebeskrivelse: Kortlægning af hvem der indberetter sager i forhold til
regionale, demografiske og socioøkonomiske faktorer.
5) Omfang af multipel diskrimination (kombination af diskriminationsgrunde), fx
etnicitet og handicap.
6) Anbefalinger til kommunikationsindsatser på baggrund af kortlægningens
resultater. Beskrivelsen skal indbefatte forslag til indsatsernes mål, målgrupper
og budskaber.
Kortlægningen bør, for så vidt angår den del der omfatter hadforbrydelser, tage
højde for den nationale kortlægning af hadforbrydelser som Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har igangsat. Derudover bør kortlægningen kontakte relevante myndigheder fx socialstyrelsen, samt relevante organisationer, herunder Institut for menneskerettigheder, med henblik på inddragelse af relevante registreringer, bearbejdede data og desuden skal andre relevante datakilder i
nødvendigt omfang inddrages.
Budget:
Der er afsat en beløbsramme på max. DKK 300.000 ekskl. moms til udarbejdelse af
kortlægningen.
Beskrivelse af de ønskede delydelser
I det nedenstående præsenteres de opgaver, der ønskes bistand til.
De specifikke opgaver inkluderer:
1. Metodeudvikling og planlægning:
o Tilrettelæggelse af kortlægning
o Kontakt til relevante myndigheder om indhentning af data
2.

Udarbejdelse af kortlægning herunder:
o Udarbejdelse og tryk (200 eksemplarer) af rapport som gennemgår alle
anlagte og afgjorte sager om diskrimination i relevante instanser, herunder resultater, målgruppebeskrivelse og anbefalinger.
o Udarbejdelse og tryk af komprimeret og let-læselig udgave af rapporten
(1000 eksemplarer), som indeholder resume af resultater, målgruppebeskrivelse og anbefalinger.

Det endelige materiale skal desuden udarbejdes i elektronisk format, egnet til upload på hjemmesider og skal leve op til de internationale retningslinjer for tilgængelighed WCAG2.0 (aa).
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Udarbejdelsen skal ske i overensstemmelse med Ankestyrelsens designguide (bilag
2) samt koncernens kommunikationsstrategi (bilag 3).
Al statistisk rådata skal desuden leveres til ordregiver i et format egnet til statistiske softwareprogrammer såsom SPSS, STATA, SAS el.lign.
Evt. ændringer offentliggøres på udbuddets hjemmeside. Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret om evt. ændringer ved løbende at orientere sig på Ankestyrelsens
hjemmeside.

5. PROCESPLAN FOR UDBUDSPROCESSEN
Tidsplan
Aktivitet

Tidsplan

Annoncering

17. juli 2014

Frist for modtagelse af tilbud

18. august 2014

Svar til udvalgt tilbudsgiver

26. august 2014

Svar til fravalgte tilbudsgivere

28. august 2014

Indgåelse af kontrakt

29. august 2014

Ydelserne skal leveres i 2014. Den endelige produktionsplan aftales med den valgte
leverandør.
Skriftlige spørgsmål
Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder ved at stille skriftlige spørgsmål til
udbudsmaterialet.
Spørgsmål skal sendes til den i punkt 1 angivne e-mail-adresse og være på dansk.
Spørgsmål kan ikke indsendes på anden måde eller til anden (e-mail)adresse.
Spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort
på udbuddets hjemmeside på www.ast.dk
Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret om, hvilke spørgsmål, der er stillet og
besvaret ved løbende at orientere sig på udbuddets hjemmeside.

6. TILBUDDETS INDHOLD
Tilbud udformes på grundlag af det samlede materiale, jf. pkt. 4.
Det skal af tilbuddet fremgå entydigt, hvilken virksomhed eller sammenslutning,
der afgiver tilbuddet.
Tilbud skal ved indleveringen herudover indeholde:
 Tilbud på den samlede opgave, jf. punkt 4.
 Redegørelse for egnethed, jf. punkt 8.
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Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at virksomheden på tilbudstidspunktet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Vedlagte udkast
foreslås anvendt, jf. pkt. 5. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier)
skal hver deltager i sammenslutningen afgive underskrevet tro- og loveerklæring.

Alle ovenstående bilag, erklæringer og referenceark skal indleveres i et for Ankestyrelsen læsbart, ikke-redigérbart format som PDF eller tilsvarende.
Tilbuddene skal afgives skriftligt i elektronisk form og være skrevet på dansk, jf. i
øvrigt pkt. 10.
Mails (herunder mails med tilbud) må maksimalt fylde 5 MB pr. enkeltmail pga. begrænsning i Ankestyrelsens mailsystem (mails, som fylder mere end 5 MB og som
således afvises af Ankestyrelsens servere, foreslås opdelt i mindre mails). Det er
tilbudsgivers ansvar, at tilbud når frem til Ankestyrelsen rettidigt.

7. FORBEHOLD
Evt. forvanskning opstået i forbindelse med tilbuddets elektroniske indlevering, som
skyldes udefra kommende omstændigheder eller tilbudsgivers egen forhold, er Ankestyrelsen uvedkommende.

8. EGNETHEDSVURDERING
Ankestyrelsen har opstillet følgende minimumskrav til de økonomiske aktører, der
afgiver tilbud i denne annoncering. Med minimumskrav forstås, at kravet skal opfyldes for at tilbuddet vil blive taget i betragtning. Tilbud, der ikke opfylder minimumskravene, vil blive afvist.
For at komme i betragtning til at afgive tilbud skal følgende krav være opfyldt:


Dokumenteret erfaring, i form af 3 referencer, med lignende opgaver, enten
specifikt med det faglige område (diskrimination) eller med udarbejdelse af øvrige kortlægninger om domsafgørelser og nævnsafgørelser om øvrige forhold

9. TILBUDSVURDERING
EFA ønsker et tilbud på en kortlægning af anlagte og afgjorte domme og nævnsafgørelser om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap, som redegjort for i
punkt 4.
Der vil blive indgået én aftale med én tilbudsgiver.
Tildeling af aftalerne vil ske på grundlag af tildelingskriteriet de ”økonomisk mest
fordelagtige tilbud". Dette overordnede tildelingskriterium giver mulighed for at anvende kvalitet og pris i sammenhæng i forbindelse med tilbudsvurderingen.
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Tildelingskriteriet udfoldes i nedenstående underkriterier (og delkriterier).
Underkriterium 1: Kvalitet
Delkriterium 1: Kvaliteten skal forstås som kortlægningens validitet samt som kvalitative og kvantitative omfang.
Delkriterium 2: Kvalitet skal også forstås som formidling. Formidlingen af undersøgelsens resultater skal passe til målgruppen.
Dette underkriterium vægter 80 % af den samlede tilbudsvurdering.

Jo bedre tilbudsgiver kan redegøre for at kunne levere en valid og udtømmende
kortlægning af anlagte og afgjorte sager om diskrimination (herunder hadforbrydelser) på baggrund af etnicitet og handicap i perioden 2009 – 2013/14, desto bedre
vurdering.

Underkriterium 2: Pris
Tilbudsloftet for opgaven er DKK 300.000. Det vil blive tillagt vægt i det omfang,
tilbudsprisen er under tilbudsloftet.
Dette underkriterium vægter 20 % af den samlede tilbudsvurdering.
Jo lavere prisen er under tilbudsloftet, desto bedre vurdering.

10. TILBUDSFRIST OG VEDSTÅELSE
Frist for modtagelse af tilbud er:
18. august 2014 kl. 12
Tilbud skal fremsendes pr. mail til den i punkt 1 anførte e-mail adresse. Tilbuddet
skal være kommet frem og således være ordregiver i hænde inden tilbudsfristens
udløb.
Ankestyrelsen fremsender en kvittering pr. mail, der bekræfter modtagelsen af tilbudsgivers mail med tilbudsmateriale. Denne kvitteringsmail bekræfter ikke, at det
samlede tilbud er konditionsmæssigt, men alene tidspunktet for modtagelsen af
tilbuddet.
For sent fremkomne tilbud vil blive afvist.
Tilbudsgiverne skal vedstå deres tilbud indtil den 29. oktober 2014.
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