Spørgsmål / svar
pr. 12. april 2012
vedr.

Udbud af
Sundhedsfaglige vikarydelser, Region Midtjylland
(prækvalifikation)

Spørgsmål 1:

”Jeg kan ikke se der må stilles spørgsmål, men er dog kommet i
tvivl om, hvad det er man ønsker oplyst i Prækvalifikationsbilag
2, pkt. 2.1 Kr.:”

Svar 1:

I henhold til prækvalifikationsbilag 2, pkt. 2.1. skal ansøger
vedlægge seneste års reviderede og godkendte regnskab fra
den juridiske enhed.
Ansøger skal gennem oplysningerne i det vedlagte regnskab
sammenholdt med de øvrige oplysninger, nævnt under
prækvalifikationsbilag 2, sandsynliggøre overfor ordregiver, at
ansøger har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte
opgaven.

Spørgsmål 2:

”I forbindelse med at RM er gået i prækvalifikationsudbud, hvem
må man der påføre som reference?”

Svar 2:

Med henvisning til prækvalifikationsmaterialet skal ansøger
gennem de i afsnit 1.9.3 nævnte oplysninger sandsynliggøre
overfor ordregiver, at ansøger har den tekniske og faglige
kapacitet til at løfte opgaven.
Ansøger skal oplyse en referencelister samt en supplerende
uddybende beskrivelse af tilsvarende opgaver udført for
regionerne inden for de seneste 5 år med angivelse af
størrelsesorden, tidspunkt, modtager og kontaktperson ved
modtager.
Man skal således opgave nuværende eller tidligere kunder inden
for de seneste 5 år, til hvem man har udført opgaver, som har
tilsvarende karakter som nærværende udbud.

Spørgsmål 3:

”Hvis virksomheden er forholdsvis ny – så ny at der ikke
foreligger et regnskab, skal der så dokumenteres foreløbige tal,
når ejeren er en tredjepart (advokatfirma). Eller er tredjepartens
regnskab de seneste 3 år nok?”

Svar 3:

Med henvisning til prækvalifikationsmaterialet, afsnit 1.9.2
afslutningsvist, står der følgende:
”Såfremt at ansøger ikke kan fremlægge ovenstående
oplysninger på grund af tidspunktet for ansøgers etablering, kan

ansøger blot vedlægge de tilstedeværende oplysninger. Disse
bilag skal være revisorattestet og underskrevet.”
En nystartet virksomhed skal, i overensstemmelse med det
ovenfor nævnte, vedlægge de tilstedeværende oplysninger,
gælder for den juridiske enhed, som anmoder om at blive
prækvalificeret.
Spørgsmål 4:

”Punkt 2.1. ang. kolonnen hvori der står ”Sidste år” og
tilsvarende et kr. beløb – hvad skal der påføres her?”

Svar 4:

Region Midtjylland har erfaret at beløbet som ønskes oplyst i
kolonnen under punkt 2.1 side 11 vil fremkomme af det seneste
års reviderede og godkendte regnskab som skal vedlægges.
Dette gør at Region Midtjylland hermed ikke skal have sidste
regnskabsår i kr. skrevet i kolonnen som skrevet i
prækvalifikations materialet under punkt 2.1 side. 11.
Hvis eventuelle tilbudsgiver udfylder kolonnen alligevel, ses
dette ikke som ukonditionsmæssigt forkert.

Spørgsmål 5:

Svar 5:

”På side 11, punkt 2.2 vedr. soliditetsgrad, står anført et kr.
beløb.
Ønskes dette tal ikke oplyst i %?”
Region Midtjylland tilretter kravet til at oplysning omkring
soliditetsgraden skal opføres i % og ikke i kr. ref. punkt 2.2, side
11.

