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Til Potentielle ansøgere om prækvalifikation

Den 29. maj 2017

- REFER. Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning.
Prækvalifikation
Svar på spørgsmål.

1.

Svar på spørgsmål fra de potentielle ansøgere.
I prækvalifikationsperioden er fremkommet enkelte spørgsmål som hermed besvares:
Nr.
1

Spørgsmål
Afleveringstidspunkt for PQ er den 05.06. Pinsemandag. Er der mulighed for at ændre
denne dato til den 06.06. i stedet for?

2

Er det korrekt forstået, at Rådgiver ved afgivelse
af tilbud alene vil kunne tilbyde timepris for 2
medarbejderkategorier, hhv. ”Seniorrådgiver
med over 10 års erfaring” og ”Rådgiver med 5-10
års erfaring”? Baggrunden for spørgsmålet er, at
Rådgiver også ønsker at kunne tilbyde
specialiserede juridiske kompetencer under
rammeaftalen, hvilket vanskeligt vil kunne
rummes inden for samme medarbejderkategori
som de tekniske rådgivere. Vil ordregiver
overveje at justere udbudsmaterialet, herunder
tilbudslisten, således der tilføjes endnu en
medarbejderkategori, der f.eks. kunne betegnes
”Juridisk specialist”?

3

Ordregiver anmodes om at tydeliggøre hvilke
dokumenter, der skal medsendes
prækvalifikationsanmodningen, såfremt ansøger
anvender underleverandører. Det ønskes
herunder tydeliggjort, om der efterspørges
separate ESPD’er for hver underleverandør

Svar
Nej, men der er naturligvis
mulighed for at aflevere på et
hvilket som helst tidligere
tidspunkt.
Ordregiver forventer ikke at
justere tilbudslisten. Det forventes
at eventuel ikke-teknisk rådgivning
vil kunne leveres til samme
timepriser som teknisk rådgivning.

Nej, der ønskes ikke ESPD for
underleverandør, medmindre
denne via konsortium e lign også
bliver direkte kontraktpart med
ordregiver.
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indeholdende underleverandørens referencer,
antal ansatte samt omsætning og egenkapital.
5

Det fremgår af konkurrencebetingelserne, at
referencer skal angives i ESPD. Tillige
efterspørges referenceblade i PDF-format.
Ordregiver anmodes om at bekræfte, at der
ønskes en kortfattet angivelse af referencerne i
ESPD’et og en uddybning af de angivne
referencer i vedlagte referenceblade?

Det er korrekt.

6

Ordregiver bedes uddybe, om der ved ansøgning
med underleverandører også kan/skal
fremsendes op til 8 referencer pr.
underleverandør, eller om der alene ønskes
afgivet op til 8 referencer i alt for ansøger og
ansøgers underleverandører.

Der ønskes totalt 8 referencer for
ansøger og dennes eventuelle
underleverandør.

7

Ordregiver anmodes om at bekræfte, at
mindstekravet til en positiv egenkapital de
seneste 3 regnskabsår ikke gælder eventuelle
underleverandører, såfremt ansøger ikke støtter
sig på underleverandørens økonomiske og
finansielle kapacitet.

Det er korrekt.

I dokumentet Konkurrencebetingelser under pkt.
2.1 beskrives krav til informationer i ESPD’en.

1) Korrekt
2) Korrekt
3) Oplysninger om antal ansatte
anføres i ESPD’en afsnit C
”Teknisk og faglig formåen,
årlige gennemsnitlige antal
beskæftigede”

Jeg antager, at:
1) oplysninger om omsætning for de seneste 3
regnskabstal skal udfyldes i ESPD Del IV, B:
Økonomisk og finansiel formåen – Samlet
årsomsætning ?
2) oplysninger om egenkapital for de seneste 3
regnskabsår udfyldes i ESPD Del IV, B:
Økonomisk og finansiel formåen – Finansielle
Nøgletal, hvor værdien angives i feltet Nøgletal
og Beskrivelsen fx indeholder teksten
”Egenkapital 201X” ?
3) Ønskes oplysninger om antal ansatte de
seneste 3 regnskabsår ligeledes indsat i ESPD Del
IV, B: Økonomisk og finansiel formåen –
Finansielle Nøgletal, hvor antal skrives i feltet
Nøgletal og Beskrivelsen fx indeholder teksten
”Antal ansatte 201X”?
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8

9

10

1) Skal rådgiver levere særskilt ESPD til
Rammeaftale 1 hhv. Rammeaftale 2 og hermed 2
ESPD’er hvis der ansøges om PQ på begge
Rammeaftaler?
2) I forlængelse af spørgsmål 1 onsker vi
præcisering af om der må leveres 8 referencer
per Rammeaftale?
3) Der er krav om støtteerklæring fra en
eventuel underrådgiver – men skal denne ikke
ligeledes levere egen ESPD?
4) Hvis underrådgiver skal udfylde egen ESPD –
er det samlede antal referencer stadig 8?
Ønskes der 8 referencer pr. delrammeaftale?

Skal det oplyste antal ansatte være det totale
eller antallet som beskæftiger sig med
arbejdsområdet fjernvarme?

1) ja.
2) ja og det er ok at bruge samme
reference på begge
rammeaftaleansøgninger.
3)Nej, medmindre underrådgiver
indgår i konsortie med
hovedansøgeren eller at
hovedansøgeren baserer sine
kvalifikationer på underrådgivers
økonomiske eller tekniske (antal
ansatte) formåen.
4) Ja.
Ja. Og det er ok at anvende
samme reference på begge
delrammeaftaler.
Det oplyste antal ansatte skal
være det totale antal ansatte i
ansøgers virksomhed samt
eventuelle underrådgiver som
man baserer sin ansøgning på.
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