Sagsnr. 1-30-76-36-12
Spørgsmål og svar nr. 1 – Kontraktbilag 4.
Udbud af ”Proceshjælp til strategisk energiplanlægning”

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

1.1

I henhold til de i
Udbudsbetingelserne angivne
tildelingskriterier (afsnit 1.17)
vægtes underkriteriet
”kompetencer/kvalifikationer”
med 40 %. Nærmere
beskrevet står der, at der ved
denne vurdering skal oplyses
en række informationer om de
medarbejdere, som forventes
at løse opgaven. I henhold til
udvælgelseskriterierne (afsnit
1.16) samt ”Tjekliste for
tilbudsgiver” (afsnit 2.1)
indgår oplysninger om
medarbejdernes
kvalifikationer og kompetencer
ikke i det tilbudsmateriale,
som skal afgives til Region
Midtjylland. Hvordan ønsker I
oplyst informationer til
vurdering af underkriteriet
”kompetencer/kvalifikationer”
(evt. et bestemt CV format)
og hvor i tilbuddet ønsker I
disse oplysninger angivet (evt.
under Udbudsbilag 2
vedrørende firmaets tekniske
kapacitet)?

1.2

Side 10 midt og nederst under
afsnittet 'Økonomi' står at :

Svar

Modtaget

Besvaret

Der er ikke krav om et
bestemt CV format.

12-12-2013

16-12-2013

Oplysningerne ønskes angivet
under Udbudsbilag 2. Se nyt
Udbudsbilag 2 jf. Rettelsesblad
nr. 1

Der er tale om en beklagelig

1.3

"Der evalueres alene på den
angivne samlede pris, og ikke
på opgivne timepriser for de
enkelte medarbejdere".
Længere nede på side 10 står:
"Den samlede tilbudssum
vægter 70 % ved evaluering
af underkriteriet 'Økonomi',
mens timesatser vægter 30 %
ved evaluering af
underkriteriet 'Økonomi'.
Hvilke af de to
evalueringsformer vil blive
anvendt?
Vi finder udbuddets
kontraktgrundlag uegnet til
den udbudte opgave og vil
have brug for et
kontraktgrundlag mere i
retning af ABR 89 eller GBR
92, alternativt vil vi have brug
for en række tilføjelser i jeres
kontraktgrundlag, for at kunne
byde. Det ser ud som om I her
har valgt et kontraktgrundlag,
der er mere rettet mod køb af
forskellige typer af fysiske
drifts- og serviceydelser end
mod rådgivningsydelser. Vil I
kunne imødekomme vores
ønsker her?

slåfejl
Se Rettelsesblad nr. 2.

12-12-2013

16-12-2013

12-12-2013

16-12-2013

12-12-2013

16-12-2013

Der evalueres alene på den
samlede tilbudssum.

Se vedlagte nye
Kontraktudkast nr. 2

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Side 3 nederst i
kravspecifikationen under
hovedelement
”Udbudsmateriale til
konsulenthjælp ad hoc” er det

Det præciseres, at Tilbudsgiver
skal levere udkast til
kravspecifikation for udbud,
mens Regionen udarbejder
udbudsbetingelser,
2

uklart hvilke eller hvor mange
udbud der forventes
gennemført, hvorfor der er
svært at estimere timetallet.
Skal det forstås sådan at
udbuddene vil være
gruppespecifikke eller vil de
kunne omhandle flere
gruppers arbejde?

2.2

2.3

Side 4 midt i
kravspecifikationen under
hovedelement
”Handlingsplaner og
strategidokumenter i de tre
grupper” er det uklart om det
er de enkelte grupper selv der
skal udarbejde
handlingsplaner og
strategidokumenter for deres
respektive gruppe herunder
gennemføre den nødvendige
dataindsamling og analyser
eller om det er tilbudsgiver
der skal stå for udarbejdelse
af disse. Med andre ord skal
det forstås som at der er 150
timer til i alt 6 rapporter (3
handlingsplaner og 3
strategidokumenter) eller er
det til 2 rapporter (1
handlingsplan og 1
strategidokument) ?
I kravspecifikationen på side 5

kontraktudkast m.v. samt
gennemfører
udbudsforretningerne.
Udbud vil som udgangspunkt
være gruppespecifikke i
størrelsesorden 1-3 udbud pr.
gruppe.
I kravspecifikationen er anslået
ca. 50 timer til denne del af
ydelsen.
Tilbudsgiver skal formulere 3
handlingsplaner og 3
strategidokumenter på
baggrund af arbejdet i
grupperne inkl. øvrige
konsulenters dataindsamling
og analyser.

Vind:
3

12-12-2013

16-12-2013

midt fremgår det at
tilbudsgiver skal levere
opdateringer af eksisterende
kortlægningsmateriale på vind
og biogas. Det er dog uklart
hvorvidt datagrundlaget for
det eksisterende kortmateriale
skal fremskaffes af
tilbudsgiver, eller stilles til
rådighed af ordregiver, særligt
i tilfælde hvor der tidligere har
været anvendt ophavsretligt
beskyttede data som grundlag
for analyserne.

Datagrundlaget for det
eksisterende kortmateriale for
vind skal fremskaffes af
tilbudsgiver, f.eks. fra centrale
registre og de 19 kommuner i
Region Midtjylland.
Biogas:
Det skal hermed præciseres, at
der ikke ønskes udarbejdet en
opdateret udgave af rapporten
”Biogasperspektivplan for
Region Midtjylland – juni
2012”. Der ønskes udarbejdet
et kortfattet, overskueligt
notat gerne indeholdende kort,
som er velegnet til at lægge på
projektets hjemmeside.
Datagrundlaget fremskaffes af
tilbudsgiver.
I notatet skal være opgjort
status for eksisterende
biogasanlæg og foreliggende
planer for udbygning med
biogasanlæg i Region
Midtjylland sammenholdt med
råvarepotentialet.
Formålet med notatet skal
være at gøre status over i
hvilket omfang biogas allerede
nu og efter gennemførelse af
foreliggende biogasplaner
bidrager til omstillingen til
vedvarende energi. Endvidere
skal notatet belyse yderligere
potentiale for udbygning,
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1-12-2013

16-12-2013

herunder i hvilke områder af
Region Midtjylland denne
udbygning i givet fald bør finde
sted.

ORDREGIVER HAR BESVARET SAMTLIGE SPØRGSMÅL MODTAGET FREM TIL OG MED 12. DECEMBER 2013. POTENTIELLE
TILBUDSGIVERE SOM MENER AT HAVE FREMSENDT SPØRGSMÅL DER IKKE ER, ELLER KUN DELVIS ER BLEVET BESVARET BEDES RETTE
HENVENDELSE TIL ORDREGIVER HURTIGST MULIGT.
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