Spørgsmål / svar vedr.
EU-udbud 2010/S 101-153896
pr. 9. juni 2010:

Udbud af annoncehåndtering
til Region Midtjylland

Spørgsmål 1

•

Ønsker RM udelukkede ansøgning i de medfølgende bilag eller
forventes yderligere informationer i separate bilag? (fx.
virksomhedsbeskrivelse etc.)

Svar 1

•

Hvor der er lavet rubrikker til besvarelse i bilagene til
prækvalifikationsmaterialet, foretrækkes besvarelse i disse
rubrikker. Hvor der ikke er rubrikker – f.eks. til
virksomhedsbeskrivelsen – kan besvarelsen vedlægges som et
selvstændigt bilag.

Spørgsmål 2

•

1.9.1 Personlige forhold punkt 2 " Oplysninger om
gruppens/virksomhedens samarbejdsforhold/-aftale ved
indgåelse af virksomhedssammenslutning." - Hvor ønsker RM
disse oplysninger i Udbudsbilag 2 og hvis vi ikke indgår i et
sådant samarbejde hvor og hvad skal vi så oplyse?

Svar 2

•

Hvis tilbudsgiver indgår i en virksomhedssammenslutning,
vedlægges oplysninger herom i et separat bilag. Hvis
tilbudsgiver ikke indgår i en virksomhedssammenslutning, kan
dette oplyses som et nyt selvstændigt punkt i bilag 2.

•

Hvis tilbudsgiver intet oplyser om, at tilbudsgiver indgår i en
virksomhedssammenslutning, vil det blive lagt til grund, at
tilbudsgiver ikke indgår i en virksomhedssammenslutning.
Tilbudsgiver vil i så fald ikke være berettiget til at indgå i en
virksomhedssammenslutning om udførelse af opgaven.

Spørgsmål 3

•

Udbudsbilag 1, punkt 1.5 - oplysninger om undtagelse fra
aktindsigt. Eventuelle ønsker om undtagelse fra aktindsigt er
det kun gældende for prækvalifikation eller er det også
gældende for selve udbuddet?

Svar 3

•

Det gælder kun for prækvalifikationen. Udbudsmaterialet vil
indeholde et tilsvarende bilag, hvor eventuelle ønsker om
undtagelse fra aktindsigt i dele af selve tilbuddet kan anføres.

Spørgsmål 4

•

3. Teknisk Kapacitet punkt 3.1 Her ønsker RM oplysninger om
antal medarbejdere i forhold til det udbudte. Er det antal
medarbejdere der skal arbejde med RM eller antal
medarbejdere der arbejder med tilsvarende ydelser på tværs af
kunder?

Svar 4

•

Det er antal medarbejdere, der arbejder med tilsvarende
ydelser på tværs af kunder.

Spørgsmål 5

•

Svar 5

•

3. teknisk kapacitet - medarbejderprofil: hvilke oplysninger
ønskes under rubrikken "medarbejderprofil" - Tidligere
erfaring/uddanelsesmæssige eller opgave/ansvar i nuværende
stilling?
Medarbejderprofil bør omfatte oplysninger om
uddannelsesmæssig baggrund, opgaver/ansvar i nuværende
stilling (og længde af ansættelse i nuværende stilling),
relevant erfaring samt hvad tilbudsgiver i øvrigt måtte finde
relevant.
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Spørgsmål 6

•

Svar 6

•

Er der noget sted defineret, hvad jeres budgetramme på
området er?
Nej, der er ikke offentliggjort nogen budgetramme.
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