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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. udbudsbekendt‐
gørelsen 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.

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

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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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
?

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.

Hvilken regnskabsmateriale skal der indsendes
når at man har forskudt regnskabsår . Er
årsregnskaberne pr 30‐06‐2012 nok eller skal
der vedlægges revisorerklæring pr 31‐12‐2012
?

Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2
Økonomisk og finansiel kapacitet, skal ansøger vedlægge de
seneste 2 regnskabsårs reviderede og godkendte regnskab
fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud, samt
oplysninger om nettoomsætning for de seneste tre år inden
for "Akut præhospitalt arbejde" jf. definitionen i pkt. III.2.3
Endvidere fremgår følgende af udbudsbekendtgørelsen:
”Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er udløbet mere
end 6 måneder før prækvalifikationsfristens udløb, skal
ansøgningen desuden vedlægges en erklæring om, i hvilket
omfang der siden seneste regnskabsårsudløb er indtrådt
væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation
(omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital).
Erklæringen kan afgives af bank, revisor, virksomhedens
administrerende direktør eller virksomhedens
økonomichef under strafansvar efter straffelovens § 163.
Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være
dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.
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Erklæringen skal vedlægges, uanset om der er indtrådt
ændringer i ansøgers økonomiske situation eller ej siden
seneste regnskabsår.”
Det betyder altså, at såfremt en virksomheds regnskabsår
er afsluttet mere end 6 måneder før prækvalifikationens
udløb, så skal der vedlægges den i udbudsbekendtgørelsen
nævnte erklæring om, hvorvidt der i den mellemliggende
periode (dvs. imellem regnskabsårets afslutning og
prækvalifikationsfristens udløb) er sket væsentlige
ændringer i ansøgers økonomiske situation. Som det
fremgår skal erklæringen være udstedt til dette udbud. Den
skal derfor være dateret efter udbuddets offentliggørelse,
og erklæringen skal foreligge uanset om der er indtrådt
ændringer eller ej.
Der henvises i øvrigt til prækvalifikationsmaterialets pkt.
III.2.2.

5

Hvem skal vurderer det indkomne materiale til
prækvalifikationen , er det regionens
medarbejdere eller externe ?

Det vil være regionen selv, der som ordregiver gennemgår
de indkomne ansøgninger, og beslutter hvem der på den
baggrund skal prækvalificeres. Regionen får under hele
udbuddet bistand af ekstern advokat.

6

Såfremt der kommer mange
prækvalifikationsansøgere ( flere end der er
brug for ) er der besluttet hvilke vægtninger der

Som det fremgår at udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.2) vil
tilbudsgiverne blive udpeget blandt de ansøgere, der
utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk samt teknisk
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bruges , økonomi , kvalitet , erfaring mv. ?

Svar:
kapacitet til at kunne udføre den udbudte ydelse.
Udvælgelsen af tilbudsgiverne vil som angivet ske på
baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske
kapacitet vurderet på baggrund af de i punkt III.2.2 anførte
oplysninger og ansøgerens kompetencer vurderet på
baggrund af de i punkt III.2.3. anførte oplysninger med
hovedvægten på sidstnævnte.
Regionen vil altså foretage en samlet vurdering af de med
ansøgningen indsendte oplysninger om økonomisk og
teknisk kapacitet med hovedvægten på sidstnævnte.
Regionen har ikke lagt sig fast på en vægtning ud over
denne.

7

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen at:
"Vedrørende delaftale 1‐5: Man kan maksimalt
ansøge om prækvalifikation til fire ud af fem af
disse delaftaler. Herudover kan man ansøge
om prækvalifikation til delaftale 6. Hvis en
virksomhed ansøger om prækvalifikation ... til
mere end 4 delaftaler ud af delaftalerne 1‐5,
betragtes ansøgningen som
ukonditionsmæssig."
Denne bestemmelse, der afskærer ansøgere fra
at blive prækvalificeret til at byde på alle
delaftaler, synes at stride imod selve formålet
med prækvalifikationsproceduren, som er at

Opdelingen i delaftaler, herunder begrænsningen i antallet
af delaftaler, som der kan ansøges om prækvalifikation til, er
begrundet i forsyningssikkerhedsmæssige interesser og i
den forbindelse ønsket om at skabe en optimal
konkurrencesituation, hvor ingen leverandører får
monopolstatus i regionen.
Regionen har i samråd med sin juridiske rådgiver vurderet,
at disse hensyn mest hensigtsmæssigt varetages i
forbindelse med prækvalifikationen. Det er således, henset
til antallet af delaftaler og muligheden for at afgive
kombinationsbud samt det antal bydende, der kan forventes,
regionens vurdering, at det næppe vil være muligt på et for
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Spørgsmål:
sikre, at der alene indkommer tilbud fra egnede
økonomiske aktører, der opfylder betingelserne
jf. afsnit III.2, idet formålet med prækvalifikation
er at afskære virksomheder, der ikke er egnede
til at løfte den udbudte opgave.
Den udvælgelse, der finder sted i
prækvalifikationen, indebærer, at ansøgeren
vurderes egnet eller uegnet til at løse en opgave
som den udbudte opgave. Vurderes en ansøger
egnet til at løse dele af den udbudte opgave
savner det mening, at samme ansøger ikke kan
prækvalificeres til alle delaftaler, når der ikke er
anden forskel på delaftalerne end geografi, og
ansøgeren opfylder krav for
minimumsomsætning angivet i III.2.3. For at
udelukke en ansøger, der opfylder de krav der er
fastsat, og således er egnet til at løfte den
udbudte opgave, vil denne alene kunne
udelukkes fra at deltage i udbudsprocessen, hvis
der foreligger saglige grunde hertil.
Der synes ikke at være en saglig grund for dette
formkrav, der begrænser antallet af delaftaler,
der kan opnås prækvalifikation til, og
konsekvensen af formkravet er, at
konkurrencen om en eller flere delaftaler kan
forringes væsentligt. Ved begrænsning af
antallet af delaftaler, der kan opnås
prækvalifikation til, begrænses konkurrencen på
enkelte delaftaler, da det ved tilbudsafgivelsen

Svar:
de bydende tilstrækkeligt gennemsigt og objektivt grundlag
at foretage en sådan begrænsning i antallet af delaftaler, som
den enkelte leverandør kan tildeles i forbindelse med
tilbudsvurderingen.
Med hensyn til foreneligheden af begrænsningen i antallet af
delaftaler, der kan søges om prækvalifikation til, med
formålet med prækvalifikationsproceduren skal regionen
bemærke, at der i direktivet hverken er pligt til at foretage et
samlet udbud af en ydelse eller pligt til at opdele en sådan
ydelse i mindre delaftaler. Tilsvarende foreskriver direktivet
ikke en pligt til at åbne op for en mulighed for at afgive et
samlet tilbud eller et krav om, at alle skal have mulighed for
at afgive tilbud på samtlige delaftaler, hvor en ydelse
opdeles i flere delaftaler.
Tværtimod er en opdeling af en udbudt ydelse i
delkontrakter og i den forbindelse en bestemmelse om, at en
tilbudsgiver ikke kan tildeles alle udbudte delkontrakter, i
fuld overensstemmelse med direktivets formål, som netop
er at åbne markedet for offentlige kontrakter for mest mulig
konkurrence.
Tilsvarende indeholder udbudsdirektivet ikke et krav til,
hvordan en begrænsning i antallet af delaftaler, som kan
tildeles samme tilbudsgiver, skal foregå, herunder om
begrænsningen skal foretages i forbindelse med
tilbudsvurderingen eller i forbindelse med
prækvalifikationsvurderingen.
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Spørgsmål:
er kendt, hvilke ansøgere der er prækvalificeret
til hvilke delaftaler. En byder vil, med denne
viden om manglende konkurrence, kunne afgive
et tilbud, som er mindre attraktivt
sammenlignet med det tilbud, som antageligt
ville være indgivet, hvis flere ansøgere var
prækvalificeret til delaftalen.
Dette kan ikke være i udbyders interesse.
Såfremt formålet med formkravet er at sikre, at
der er flere leverandører efter udbudet, så sikres
dette konkurrencemæssigt bedre, ved at
lade ansøgerne prækvalificere uden egrænsning
i antallet af delaftaler, der kan opnås
prækvalifikation til, og i stedet ved selve
tildelingen af kontrakter at begrænse antallet af
delaftaler, der kan opnås kontrakt på. Denne
form er for eksempel praktiseret i Sverige,
seneste ved udbud af ambulancetjeneste i Skåne.

Svar:
I henhold til udbudsdirektivets artikel 36, stk. 1, skal
udbudsbekendtgørelsen indeholde de oplysninger, der er
nævnt i bilag VII A til udbudsdirektivet, og udarbejdes i de
standardformularer, som Kommissionen har vedtaget.
Udbudsdirektivets bilag VII A indeholder for så vidt angår
udbudsbekendtgørelsen i pkt. 7 følgende krav til de
oplysninger, som skal angives i bekendtgørelsen:
”Når kontrakter er opdelt i delleverancer, angivelse af, om
de økonomiske aktører har mulighed for at afgive tilbud på
en, flere og/eller samtlige delleverancer.”
I overensstemmelse hermed fremgår det af
standardformularens pkt. II.1.8, at ordregiver skal angive,
om der kan afgives tilbud på én delaftale, flere delaftaler
eller alle delaftaler.

På ovenstående baggrund anmodes udbyder om Tilsvarende anføres det i Konkurrence‐ og
at gentænke anvendelsen af
Forbrugerstyrelsens vejledning til udfyldelse af
områdebegræsningen i prækvalifikationen.
standardbekendtgørelsens pkt. II.1.8, at:
”Er udbuddet opdelt i delaftaler, angives det, om
tilbudsgivere for at komme i betragtning skal afgive tilbud
på samtlige delaftaler, kun kan afgive tilbud på én enkelt
delaftale, eller om tilbudsgivere selv kan afgøre, om de vil
afgive tilbud på en eller flere delaftaler.”
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Svar:
Såvel udbudsdirektivets artikel 36, stk. 1, som den af
Kommissionen udarbejdede standardformular forudsætter
således, at det er lovligt at begrænse antallet af delaftaler,
som der kan afgives tilbud på, og dermed antallet af
delaftaler, som der kan søges om prækvalifikation til at
afgive tilbud på.

