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Til interesserede aktører 
 

 
Region Midtjylland forbereder aktuelt materiale til brug for udbud af totalentre-
prisekontrakt om oprensning af depot ved Høfde 42. 
 
Region Midtjylland har besluttet at gennemføre en markedsdialog i form af en 
teknisk høring forud for igangsættelse af selve udbuddet for at give markedet 

adgang til at komme med indlæg med forslag til ændringer og tilføjelser samt 
oplysning om unødigt fordyrende forpligtelser i forhold til det i forbindelse med 
denne teknisk høring offentliggjorte udkast til udbudsmateriale. 
 
Interesserede aktører inviteres hermed til at komme med indlæg til forbedring af 
der offentliggjorte udkast til udbudsmateriale, og Region Midtjylland vil meget 
gerne have bemærkninger fra markedet i forhold til alle dele af udbudsmateria-

let, herunder gerne følgende elementer: 
 

› egnethedskravene og udvælgelseskriteriet (prækvalifikation) 

› oprensningsmålene og dokumentation for opfyldelse heraf 

› totalentreprisevilkår og øvrige betingelser for opgaven 

› krav angivet i udkast til udbudsmateriale, der kan være til hinder for eller 

unødigt fordyrende for opfyldelse af formålet med oprensningen 

› evaluering af tilbud 
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 2  FØLGEBREV - MARKEDSDIALOG 

Markedsdialog i form af teknisk høring over udkast til udbudsmateriale er igang-
sat ved indgivelse af Vejledende Forhåndsmeddelelse.  
 
Praktisk gennemføres den tekniske høring over udkast til udbudsmateriale ved, 
at udkastet til udbudsmateriale pr. 5. november 2021 vil være tilgængeligt for 
interesserede aktører via udbudsportalen iBinder. Adgang fås ved anvendelse af 

nedenstående link: 
 
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jnozuhwgvf 
 

Adgang til iBinder forudsætter oprettelse af bruger på udbudsportalen. Det er 

gratis for interesserede aktører at oprette en bruger. 
 
Via iBinder har interesserede aktører mulighed for at indgive indlæg med be-
mærkninger og forslag til offentliggjorte udkast til udbudsmateriale. 
 

Der gøres opmærksom på, at Region Midtjylland i forbindelse med gennemfø-
relse af den tekniske høring ikke udsender besvarelse på indlæg til de aktører, 

der benytter sig af adgangen til at aflevere indlæg med bemærkninger til udka-
stet til udbudsmateriale, men der vil blive kvitteret for modtagelse af disse. Re-
gion Midtjylland vil derimod ved færdiggørelse af udbudsmaterialet lade mod-
tagne indlæg indgå i overvejelserne vedrørende den endelige udarbejdelse af 
udbudsmateriale således, at det sikres, at udbudsmaterialet udformes bedst mu-
ligt med henblik på opfyldelse af formålet med oprensningen set i forhold til 

markedets mulighed for at opfylde formålet. 
 
I videst muligt omfang vil modtagne indlæg blive behandlet fortroligt. 
 
Region Midtjylland ser frem til at modtage indlæg fra interesserede aktører.  
 
Indlæg indgives via iBinder senest den 30. november 2021 kl. 23.59. 

 

 
På forhånd tak. 
 

 
 
Kontorchef Morten Bondgaard 
Regional Udvikling – Jordforurening 

Region Midtjylland  
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