
DET GODE UDBUD AF 
VINDUESPOLERING

Danske Service 
og Dansk Erhverv 

i samarbejde med 3F

DANSKE SERVICE

Danske Service er brancheforeningen for cirka 120 små 
og mellemstore servicevirksomheder inden for vindue-
spolering, rengøring og beslægtede servicefag i Danmark. 

Vi arbejder for at sikre faglighed og kvalitet i branchen.

Danske Service har Dansk Erhverv i ryggen, som står for 
overenskomstforhandlinger og ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi ser alt for store forskelle i de tilbud, der afgives 
på udbud af vinduespolering. Og alt for mange 
udbud må annulleres og genudbydes. Dette opråb 
fra branchen skal sikre, at ordregiver kan vælge 
det bedste tilbud på et klart og oplyst grundlag

- Danielle Hansen, formand for Danske Service 
og Karsten John Kristensen, 3F.

VIL DU VIDE MERE?

Find os her

Børsen, 1217 København K

3374 6145

info@danskeservice.dk

www.danskeservice.dk



Er du ansvarlig for, at din kommunes, regions eller virksomheds vinduer er rene?

*MTM-analysesystem med nomogramtid, tilgængeligheds- og besmudsningstillæg. 

VIGTIG VIDEN 
Til dig der udbyder vinduespolering

FAKTA OM VINDUESPOLERING

Vinduespolering kræver faglig viden inden for effektivitet og medarbejderens 
sikkerhed og sundhed. Udover faglig viden har vinduespolerere ekspertise i 

at anvende specielt udstyr og rengøringsmidler.

Det er ikke uvæsentligt, hvordan et vindue er konstrueret og placeret 
- om det har dobbeltruder, er i stueetagen eller på 4. sal.

Opmålingssystemet angiver størrelsen på opgaven, vinduestyper, besmudsnings-
grad og fremkommeligheden. Systemet giver dig som udbyder vished for, at 
der bydes kvalificeret ind på den opgave, der stilles. Et fuldstændigt gennem-
skueligt og klart udbud sikrer, at du får den service, du som ordregiver betaler 
for. Dermed risikerer du ikke at skulle gennemføre et nyt udbud tidligere end 
forventet.

HVAD ER OPMÅLINGSSYSTEMET 
– og hvorfor er det vigtigt?

Danske Services medlemmer har overenskomst med 3F Fælles Fagligt For-
bund, Transportgruppen. Overenskomsten sikrer ordnede forhold i branchen, 
herunder at der tages højde for:

Ved at vælge vinduespolerere på overenskomst mindsker du risikoen for snyd 
og sort arbejde. I stedet fremmer du ordnede forhold og stabilitet.

VINDUESPOLEROVERENSKOMSTEN

Lønninger fastsat efter den danske model.

Pension, løn under barselsorlov, feriefridage, søgnehelligdagsbetaling 
og uddannelsesmuligheder for medarbejderne.

HUSK DER ER EN VINDUESPOLEROVERENSKOMST, som er indgået mel-
lem Dansk Erhverv/Danske Service og 3F. Den sikrer ordnede forhold og 
klare rammer for aflønning af medarbejderne.

HUSK OPMÅLINGS- OG KALKULATIONSSYSTEMET*. En vigtig præmis 
for at kunne afgive tilbud er, at opgaven og dens omfang er klart beskrevet. 
Opmålingssystemet sikrer den nødvendige ensartethed i tilbuddene. Danske 
Service opfordrer til, at du som udbyder sørger for i udbudsmaterialet at 
pointere, at vinduespoleringen skal opmåles i henhold til gældende overen-
skomst for området.

TILBUDSGIVER SKAL KUNNE BESIGTIGE HELE OPGAVEN. Det er altaf-
gørende, at tilbudsgiver kan få adgang til at se alle bygninger og vinduer i 
udbuddet. Afsæt tilstrækkelig tid til besigtigelsen og vær sikker på, at til-
budsgiver kan komme til. 

TILBUDSGIVER SKAL KUNNE STILLE SPØRGSMÅL til opgaven og mod-
tage svar i god tid, før tilbudsfristen udløber.

SNAK MED BRANCHEN forud for et udbud. Det er altid en god idé at gå i 
dialog med branchen for at kvalitetssikre et udbud. Det er dyrt at annullere 
et udbud, hvis det har fejl. 

Så husk følgende, når du sender opgaven i udbud. Et rigtigt sammensat udbud giver 
dig de bedste tilbud af seriøse tilbudsgivere.
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ARBEJDSMILJØLOVENS REGLER skal vinduespolereren som arbejdsgiver 
kunne overholde. Det skal der tages højde for i udbuddet.
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