Udbudsmateriale – begrænset udbud
Udbud af 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning
Spørgsmål svar til prækvalifikation 2

Spørgsmål – svar pr. 16. april 2013 - til prækvalifikation 2
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.

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.

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.

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.

Udbudsmateriale – begrænset udbud
Udbud af 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning
Spørgsmål svar til prækvalifikation 2
Nr.

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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Nr.

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.

3

Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5
”Kort beskrivelse af kontrakten eller
indkøbet/indkøbene”

I skriver på region Midtjyllands
hjemmeside: Helikopterberedskabet skal
være bemandet med en pilot samt et
HEMS-besætningsmedlem med en
sundhedsfaglig uddannelse, hvilke
faggrupper dækker den sundhedsfaglige
uddannelse over.

Der henvises til, at kravene til HEMSbesætningsmedlemmerne vil fremgå af
udbudsmaterialet.
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Udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.2
”Økonomisk og finansiel kapacitet”

Anses det som tilstrækkeligt, når
moderselskabet til et 100% ejet
datterselskab, opfylder samtlige krav om
økonomisk og finansiel kapacitet?

Et datterselskab kan godt basere sig på
et moderselskabs økonomiske og
finansielle kapacitet.

Hvad skal eventuelt til for at opfylde
mindstekravet i en sådan opsætning?

Er dette tilfældet, skal prækvalifikationsanmodningen, i det omfang ansøger
ønsker, at der skal lægges vægt på
samarbejdspartners (i dette tilfælde
moderselskabets) økonomiske eller
tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, vedlægges en erklæring
om, at samarbejdspartneren (moderselskabet) stiller sine økonomiske eller
tekniske kompetencer til rådighed for
ansøger i forbindelse med projektets
udførelse.
Ansøgningen skal desuden vedlægges de
i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1
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Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.

Spørgsmål:

Svar:
(personlige forhold), punkt III.2.2
(økonomisk kapacitet) og punktIII.2.3
(teknisk kapacitet) krævede oplysninger
for en sådan samarbejdspartners
vedkommende.
Der henvises i øvrigt til
prækvalifikationsmaterialets side 3.

5

Udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.3
Teknisk kapacitet

Skal flyselskabets Air Operaters
Certificate (AOC/drifttilladelse) eller
andet lignende documentasjon
vedlægges i ansøgningen om
kvalificering?

Nej, det er ikke et krav.

6

Udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.3.6
Sprog, der må benyttes ved afgivelse
af bud eller ansøgninger om
deltagelse

Hvordan skal sprogkravet i pkt. IV.3.6
forstås sammenholdt med, at det i pkt.
VI.3 er angivet, at ”Det vil være et krav,
at tilbud udfærdiges på dansk”.

Sprogkravet i pkt. IV.3.6 sammenholdt
med formuleringen i pkt. VI.3.6 skal
forstås således at ansøgningen om
prækvalifikation kan indsendes på de
sprog, som er angivet i pkt. IV.6.3, mens
det vil være et krav, at selve tilbuddet
udarbejdes på dansk.

7

Udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3
yderligere oplysninger

We intend to submit our PQQ by post
tomorrow which should arrive by the
22nd April. We will also send a digital
version by e-mail in case there is any
delay by post. I trust this is acceptable.
Assuming that we are successful in the
PQQ, please can you provide timescales
for the ITT announcement, the contract
award and Operation start date?

Prequalification applications must be
submitted in 2 copies (1 original and 1
copy) as well as in a digital PDF version
on CD-ROM or USB stick.

8

We expect to submit the documents to
the prequalified companies in May 2013.
Expected Operation start date is ultimo
September 2014.
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Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.

9

10

Udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.2
Økonomisk og finansiel kapacitet

Spørgsmål:

Svar:

Please could you confirm the legal status
of the awarding entity? i.e. Will the
contract be State/Government,
Health/Ambulance Service, or a Charity?

There are five “Regions” administrative
units in Denmark. The primary
responsibility of the Regions is
healthcare, involving responsibility for
hospital services, including psychiatry,
health insurance, general practitioners
and specialists. In addition the region
operates a number of social institutions.

XXX har udfærdiget regnskab for 2012 og
dette er endvidere revideret, men det er
ikke underskrevet endnu da selskabet
først afholder generalforsamling efter
ansøgningsfristens udløb.

Det fremgår under
udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2
vedrørende ”Økonomisk og finansiel
kapacitet”, at der skal fremsendes
årsregnskab eller revisorattesteret
erklæring med oplysning om ansøgers
økonomiske nøgletal for de seneste 3
regnskabsår omfattende omsætning,
resultat efter skat, balance og
egenkapital.

Spørgsmålet er om dette årsregnskab
kan opfylde kravet under pkt. III.2.2 A,
eller om der skal udfærdiges en erklæring
iht. til pkt. III.2.2 B

Et endnu ikke godkendt årsregnskab kan
ikke opfylde dokumentationskravet i pkt.
III.2.2.A, idet det må antages, at
regnskabsåret først er formelt afsluttet
med generalforsamlingens godkendelse.
Men det endnu ikke afsluttede regnskab
kan erstatte erklæringen i pkt. III.2.2.B.
hvis det fremsendes sammen med en
erklæring om, at det endnu ikke
godkendte regnskab giver et retvisende
bilede af virksomhedens nuværende
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Spørgsmål med angivelse af pkt.
I udbudsbekendtgørelse mv.

Spørgsmål:

Svar:
finansielle situation afgivet af bank,
revisor, ansøgers administrerende
direktør eller økonomichef.

