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Referat af udbudspræsentation d. 19.02.2015 vedr. udbud af
revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak
Deltagere:
- Jeppe Bruhn Pedersen, Udbudsansvarlig indkøber
- Anders Jakobsen, Jurist
- Nelli Andersen, Deloitte
- Morten Egelund, Deloitte
- Anja Degn Lerkær, PwC

Dagsorden:
1. Gennemgang af powerpoint-præsentation ved Jeppe Bruhn Pedersen – se uploaded bilag på
www.rm.udbud.dk.
Dato 23-2-2015

Ad 1.
Jeppe Bruhn Pedersen gennemgik præsentationen og pointerede
følgende opmærksomhedspunkter:

Sagsbehandler Jeppe Bruhn
Pedersen
Jeppe.pedersen@stab.rm.dk
Tel. +45 7841 4522

-

-

-

Den udbudte opgave
Grundlæggende indhold
o Udbudsbetingelser
o Udkast til kontrakt/rammeaftale
Rettelse til udbudsmaterialet pr. 10. februar 2015
Udvælgelseskriterier
Formkrav for tilbud
Grundlag for udelukkelse
Udbuddets form
o Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Kravspecifikation
o Mindstekrav
o Konkurrenceparametre
Tilbudslisten
Frist for spørgsmål

Sagsnr.

1-32-76-4-14

Side 1

Følgende spørgsmål blev stillet ved udbudspræsentationen:
Spørgsmål 1:
Vil ordregiver overveje at ændre i tilbudslisten, således at priserne afgives i DKK og ikke i EUR?
Spørgsmål 2:
Vedr. habilitet jf. afsnit 3.3 i Kontraktbilag 4. Vil ordregiver overveje at ændre eller lade afsnit 3.3 udgå
af Kontraktbilag 4, afsnittets indhold kan betragtes som vidtgående i henhold til formålet og da det kan
give anledning til problemer i forhold til revisors øvrige kunder?
Spørgsmål 3:
Vedr. ansvarsbegrænsning jf. afsnit 10 i Kontraktbilag 4. Vil ordregiver overveje, at ændre afsnittet
vedr. ansvarsbegrænsninger, bl.a. i forbindelse med udførelse af ad hoc rådgivning?

Spørgsmål 4:
Vedr. bod jf. afsnit 9.3.1 i Kontraktbilag 4. Bodsstørrelsen anses ikke som proportional med de
opgaver, som skal løses. Vil ordregiver overveje at ændre afsnittet, da bodsbestemmelser ikke er
almindeligt anvendt i branchen og inden for løsning af denne type af opgaver? Spørgsmål 5
Jf. Kontraktbilag 2 afsnit 3.1 fremgår det, at ”statusrapport og perioderegnskab skal være indsendt af
projektpartneren til tilsynsførende senest 5 uger efter opgørelsesdatoen.” Vil ordregiver tilføje denne
forpligtelse for projektpartneren i Kontraktbilag 4 i tilfælde af projektpartnerens misligholdelse?
Spørgsmål 6
Vedr. tilbudsgivers løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2, afsnit 5 og 6. Er der mulighed for, at
tilbudsgiver kan vedhæfte sine løsningsbeskrivelser som bilag, da formateringen i Kontraktbilag 2 ikke
er tilfredsstillende i forbindelse med afgivelse af løsningsbeskrivelserne?
Spørgsmål og svar vil blive uploaded på www.rm.udbud.dk jf. tidsplanen i udbudsbetingelserne pkt. 4.
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