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Nr.

Spørgsmål:

Svar:

1

Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og
garantier, som forlanges:

Dokumentationen for sikkerhedsstillelse skal ikke
indgives sammen med prækvalifikationsansøgningen,
men først i forbindelse med afgivelse af tilbud, jf.
udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.1.

Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen
også kan afgives i form af en
kontraktgaranti fra et
kreditforsikringsselskab, som er ligestillet
med en bankgarantisikkerhed i EU. (se evt.
http://www.eulerhermes.dk)

Som det fremgår af pkt. III.1.1 i
udbudsbekendtgørelsen, skal der således ved
tilbudsafgivelsen foreligge dokumentation fra bank
eller finansieringsinstitut om, at man som tilbudsgiver
kan stille sikkerhed på de angivne vilkår.
De nærmere vilkår for og krav til sikkerhedsstillelsen,
udover de krav og vilkår, som allerede fremgår af
udbudsbekendtgørelsen, vil fremgå af
udbudsmaterialet.

2

Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen og
dokumentationen herfor må være på sproget
tysk, lige som de andre dokumenter
under III.2.2

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1. Det kan
ikke bekræftes at sikkerhedsstillelsen og
dokumentationen herfor kan være på tysk.

3

Spørgsmål 1 :
Såfremt at en tilbudsgiver afgiver bud på et
eller flere delområder og man ikke vinder

Den valgte leverandør på en aftale kan godt vælge
efterfølgende at uddelegere en del af en opgave til en
underleverandør. Også selvom den pågældende
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Spørgsmål:
udbuddet , kan man så efterfølgende bliver
godkendt som underleverandør , til trods for
at man IKKE i prækvalifikationen er nævnt
eller godkendt som underleverandør til de
berørte delområder ?

Svar:
underleverandør ikke har indgået som en del af
prækvalifikationen. Det vil dog altid forudsætte en
forudgående godkendelse fra regionen at indsætte en
underleverandør, som ikke har indgået i
prækvalifikationen. Regionen vil således være
berettiget men ikke forpligtet til at afvise anmodning
om at tilknytte en underleverandør efterfølgende.

