Sagsnr. 1-30-76-29-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag XX
Udbud af Scale-up Denmark

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Hvis en kommune indgår i et konsortium, skal den så udfylde ESPD?

Region Midtjylland mener ikke,
at det er nødvendigt at
vedlægge ESPD for andre end en
kommunes direktion.

15.03.2017

16.03.2017

1.2

Der er i budgettet sagt, at det maksimale beløb er 8,5 mio. kr.
Men det er uklart, om dette er den maksimale finansiering fra Region
Midtjylland, eller om det er det samlede maksimale projektbudget.

Kontraktsummen kan maksimalt
udgøre 8,5 mio. kr., så et tilbud
som eksempel B vil ikke være
konditionsmæssigt.

16.03.2017

16.03.2017

Ja med midre konsortiet baserer
sig på andre virksomheders
formåen

24.03.2017

24.03.2017

Altså, om finansieringen skal se således ud:
A.

Eller kan opfylde kravene ved at se således ud:
B.

1.3

Er det korrekt forstået, at serviceattest alene skal indhentes for
konsortiets parter, og ikke underleverandører?

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
1.4

Er det korrekt forstået, at underleverandører falder i to grupper: De,
hvor Tilbudsgiver baserer tilbuddet på underleverandørens formåen;
og de, hvor Tilbudsgiver ikke gør?
Og hvordan sondrer man mellem disse to typer af underleverandører?

Ja det er korrekt forstået,
sondringen handler om en
virksomhed baserer sig på
andres formåen for, at kunne
dokumentere i sit tilbud at
virksomheden kan løfte
opgaven. Hvis nu fx. en
virksomhed benytter en anden
virksomhed at transportere
noget fra A til B, så vil det ofte
ikke være en underleverandør,
der er en del af tilbudsgiveren
formåen for at kunne afgive
tilbud på opgaven. Hvis nu
eksempelvis en tilbudsgiver skal
have en række kompetencer
med i sit tilbud for at kunne løfte
opgaven og derved udføre sin
rådgivning, så vil det typisk
være en del af tilbudsgiverens
formåen og være en
underleverandør, hvor
tilbudsgiveren baserer sig på
andres formåen.
Afgørende er om virksomheden
alene kan løfte opgaven eller
kan/vil løfte den i forening med
andre.

24.03.2017

24.03.2017

1.5

Er det korrekt forstået, at underleverandører, hvis kapacitet
Tilbudsgiver ikke baserer sig på, hverken skal fremsende ESPD eller
Serviceattest?
Er det korrekt forstået, at underleverandører, hvis kapacitet
Tilbudsgiver baserer sig på, alene skal fremsende ESPD samt
støtteerklæring?

Ja det er korrekt

24.03.2017

24.03.2017

Ja det er korrekt og bemærk at
støtteerklæringen skal indeholde
det der er anført i pkt. 6.4

24.03.2017

24.03.2017

1.6

2

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
1.7

Er det korrekt forstået, at Tilbudsgiver ifm. underleverandører, hvis
kapacitet Tilbudsgiver baserer sig på, forud for tildeling af kontrakt jf.
6.4. (men først efter tilbuddet er afgivet), fremviser en endelig juridisk
bindende aftale?

Ja det er korrekt

24.03.2017

24.03.2017

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2b – KRAVSPECIFIKATION
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

2.1

I punkt 10.4 Kontraktperiode i sagsnr. 1-30-76-29-14 specificeres, at
kontrakten er gældende frem til 30. juni 2019 (altså 2 år).

Kontraktperioden løber
frem til 30. juni 2019.

14.03.2017

16.03.2017

I Bilag 2b, opgavebeskrivelse og kravsspecifikation, punkt 1.3.1 vedr.
screening og rekruttering af virksomheder, side 5/14, står der ”Den enkelte
operatør vil som konsekvens heraf skulle opfylde et måltal, hvor operatøren
skal foretage screening af minimum 130 danske virksomheder i kontraktens
ordinære løbetid på 3 år”.

Bilag 2b er rettet i
overensstemmelse hermed.

24.03.2017

24.03.2017

Screeningsmålet er fastlagt
under hensyntagen til en
to-årig kontraktperiode.

1. Hvilket af de to tal er korrekt?
2. Hvor længe skal projektet løbe?
3. Er screeningsmålet fastlagt på 130 virksomheder uanset projektets løbetid?
2.2

Er der særlige formelle krav til 7 ”store” virksomheder, eks. om
virksomhedsformen (A/S, ApS el. lign)? Eller kan dette også omfatte eks.
kommuner (med investeringsaktiviteter) og universiteter (med viden) eller
kapitalpartnere? Er der krav om, at dette er virksomheder, som ikke selv
tilhører SMV segmentet

3

Der stilles ingen formelle
krav til virksomhedsformen
eller medarbejderantallet,
men kommuner,
universiteter og
kapitalpartnere vil ikke
være omfattet af vores
forståelse af "store"
virksomheder.

3. Spørgsmål til AFTALE VEDR. GENNEMFØRSEL AF TRÆNINGSFORLØB
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

3.1

Stort set alle de virksomheder, som vi vurderer, vil
kunne komme i betragtning til et forløb, har allerede
har benyttet deres De Minimis beløb i forbindelse
med andre EU-finansierede programmer. Et
ufravigeligt krav om De Minimis kan således stærkt
decimere antallet af relevante virksomheder. Vi vil
derfor høre, om det er muligt at afgive et bud, hvor
statstøtte i stedet afløftes med
Gruppefritagelsesforordningen?

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har vi
forudsat, at de minimis-ordningen ville blive
anvendt. Dette gælder som udgangspunkt fortsat,
men det er muligt at afgive et tilbud, der åbner op
for anvendelse af gruppefritagelsesordningens
artikel 18, hvis de minimis ikke er en mulighed.

14.03.2017

16.03.2017

Modtaget

Besvaret

Modtaget

Besvaret

I disse tilfælde må den offentlige finansiering af
virksomhedens deltagelse under
gruppefritagelsesordningen ikke må overstige
50 %. Derfor skal virksomhedens andel af
betalingen for forløbet komme fra private tilskud
eller kontant privat betaling.
Dette betyder, at eventuelle (yderligere) tilskud fra
offentlige kilder til støtte af den pågældende
virksomheds betaling vil være udelukket.

4. Spørgsmål Til KONTRAKTBILAG 5: EFFEKTKÆDE
Nr.

Spørgsmål

Svar

4.1
4.2

5. Spørgsmål Til KONTRAKTBILAG 9: UDKAST TIL AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDEN OG OPERATØREN
Nr.

Spørgsmål

Svar

5.1
4

5. Spørgsmål Til KONTRAKTBILAG 9: UDKAST TIL AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDEN OG OPERATØREN
5.2

5

