Udbudsmateriale – begrænset udbud
Udbud af 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning
Spørgsmål svar til prækvalifikation

Spørgsmål – svar pr. 12. april 2013 til prækvalifikation
Nr.
1

Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.
Add. Del III.1.1 Sikkerhedsstillelse og
garantier, som forlanges:
Ordregiver gør opmærksom på, at der
ved tilbudsafgivelse skal foreligge
dokumentation fra bank eller
finansieringsinstitut om, at
tilbudsgiver kan stille sikkerhed på
forventeligt 10% af den samlede
kontraktsum”.

Spørgsmål:

Svar:

Det ønskes præciseret, hvorvidt den
samlede kontraktsum skal opfattes som
a. Den del af det, på finansloven,
afsatte beløb pr. år, der indgås
kontrakt om.
b. Den del af det, på finansloven,
afsatte beløb pr. år, der indgås
kontrakt om, multipliceret med de 6
år (72 mdr.) kontrakten varer.
c. Anden nærmere angivet
beregningsmodel.

Ordregiver vil i udbudsmaterialet
beskrive de nærmere betingelser og
vilkår for sikkerhedsstillelsen, da de på
nuværende tidspunkt ikke er endeligt
fastlagte.
Såfremt der skal stilles sikkerhed i
forhold til den samlede kontraktsum, vil
det dog forventeligt være beregnet i
forhold til den samlede kontraktsum for
det 1.år og ikke i forhold til den samlede
kontraktsum for hele kontraktperioden.

I tilfælde af b, ønskes det argumenteret
hvorfor en sikkerhedsstillelse til udførelse
af en service ydelse der maksimum
honoreres for et år ad gangen, skal
beregnes af den samlede
kontraktvarighed.
2

Add. Del III.2.2 Teknisk Kapacitet.
”Mindstekrav til det niveau der
muligvis kræves.…der skal foreligge
mindst én reference inden for drift af
helikopterberedskab indenfor
patienttransport, redningshelikopter
eller lægehelikopter indenfor de
seneste 3 år med en samlet

Det ønskes præciseret, hvorvidt kravet til
nettoomsætning, som dokumentation for
et vist erfaringsniveau, kan fraviges,
såfremt denne erfaring kan
dokumenteres at basere sig på drift af et
helikopterberedskab, i et andet end
kommercielt regi, hvor denne ydelse ikke
faktureres.

Det er minimumskrav til ansøgers
tekniske formåen, at ansøger har
erfaring med ”drift af
helikopterberedskab” inden for
patienttransport, redningshelikopter eller
lægehelikopter, og at den erfaring
fremgår af den med ansøgningen
vedlagte referenceliste.
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Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.
nettoomsætning på minimum 10 mio.
kr. Genereret indenfor perioden.”

Spørgsmål:

Svar:

Af dokumentationen vil det fremgå, at
omfanget de faktisk udførte ydelser pr. år
(indenfor såvel patientoverførsler,
redningsoperationer og lægeassisterede
akutoperationer), overstiger det niveau
der vil være aktuelt for en virksomhed
med en omsætning på 10 mio. kr. / 3 år,
for samme ydelser.

Der skal således foreligge minimum én
reference inden for ”drift af
helikopterberedskab” inden for de
angivne områder og den angivne periode
med en minimumsomsætning som
angivet.
Dette krav er stillet for at sikre, at de
virksom-heder, som ansøger om at blive
prækvalificeret har en erfaring af en vis
størrelse i forhold til drift af
helikopterberedskab.
Dette minimumskrav kan ikke fraviges.
Det bemærkes, at det følger af
udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3
vedrørende ”teknisk og/eller faglig
formåen”, at en ansøger/tilbudsgiver for
en bestemt kontrakt kan basere sig på
andre enheders formåen. Det skal i så
fald i forbindelsen med afgivelsen af de
krævede oplysninger overfor ordregiver
godtgøres, at den ansøger/tilbuds-giver,
som ønsker at byde på opgaven, råder
over de ressourcer, der er nødvendige
for kontraktens udførelse, f.eks. ved at
fremlægge dokumentation for disse
enheders forpligtelser i så henseende.
Denne dokumentation kan bl.a. gives
ved, at tilbuddet vedlægges en erklæring
fra den pågældende enhed, hvorefter
denne enhed erklærer at ville stille de
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Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.

Spørgsmål:

Svar:
nødvendige ressourcer til rådighed for
ansøger. En sammenslutning af
økonomiske aktører kan på samme vilkår
basere sig på sammenslutningens
deltageres formåen eller andre enheders
(underleverandørers) formåen.

