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1.

RETTELSER OG KORREKTIONER

1.1.

Spørgsmål
Følgende spørgsmål er modtaget;

1

Spørgsmål

Svar

I Underkriterium 2,
Opgavebeskrivelse og løsning
fremgår det at
”Opgavebeskrivelse og løsning”
anføres i ESPD’ens del. ESPD’en
blev afleveret i
prækvalifikationsfasen og det er
ikke muligt at anføre
opgavebeskrivelse og løsning i
dette dokument.

Korrekt
Første linie i sektion 8.1.3.2 i
”Udbudsbetingelser”;
Opgavebeskrivelse og løsning”
anføres i ESPD’ens del udgår.

Tilbudsgiver foreslår at der i
forbindelse med tilbuddet
vedlægges opgave beskrivelse og
løsning som et særskilt
dokument.
2

I Underkriterium 2,
Opgavebeskrivelse og løsning
fremgår det at der efterspørges 5
referencer, som anføres i
ESPD’ens DEL IV.C, 1 del.
ESPD’en blev afleveret i
prækvalifikationsfasen, hvorfor
det virker uhensigtsmæssigt at
skulle aflevere disse på ny.

Nej

Tilbudsgiver foreslår at dette krav
udgår?

Bygherre fremhæver det med kursiv.

Som anført i sektion 5.2.1 i
”udbudsbetingelser”;
”Inden endelig tildeling af kontrakt vil
den tilbudsgiver, som ordregiver har til
hensigt at tildele kontrakten, skulle
fremlægge dokumentation for de
oplysninger, der er angivet i eESPD’et.”

Bygherre tilføjer;
-

Hvis, tilbudsgiver har medsendt
dokumentation for referencer
som del af prækvalificering,
gentages disse som en del af
tilbuddet.

-

Bygherre medgiver at ESPD
processen stadigvæk er i sin
vorden, men hensigten er
prækvalifikationen er at
begrænse
dokumentationsarbejdet til et
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minimum, før end man står
vinder af udbuddet.

3

I Underkriterium 3, Kompetencer
fremgår det at
Uddannelsesmæssige og faglige
kvalifikationer anføres i ESPD’ens
del. Der blev ikke oplyst konkrete
CV’er i ESPD’en i
prækvalifikationsfasen.
Tilbudsgiver foreslår at der i
forbindelse med tilbuddet
vedlægges konkrete CV’er for
projektleder og minimum 3
fagansvarlige og at disse ikke skal
anføres i ESPD’en.

4

I Underkriterium 3, Kompetencer
fremgår det at ”Årlige
gennemsnitlige antal
beskæftigede” samt ”ansøgerens
gennemsnitligt antal
beskæftigede gennem de seneste
3 år, herunder antallet af
fuldtidsbeskæftigede” anføres i
ESPD’ens del IV, C, sidste del.
ESPD’en blev afleveret i
prækvalifikationsfasen, hvorfor
det virker uhensigtsmæssigt at
skulle aflevere disse oplysninger
på ny.

Bygherre bliver nødt til at håndhæve
lige vilkår for alle, eftersendte CV’er
vil ikke blive vurderet.
Medmindre, tilbudsgiver kan begrunde
hvorfor der ændres i CV’er (sygdom,
fratrædelse etc). Bygherre vil
sammenholde CV’er og subjektivt
vurderer kvalifikationer og erfaring.
Bygherre lægger vægt på at
fagpersonerne, som er anført også er
dem som sidder med projektering og
som bygherre møder i ’marken’.
Se svar 2 ovenfor.

Tilbudsgiver foreslår at dette krav
udgår?
5

Det forekommer
uhensigtsmæssigt, at boden ved
forsinkelse ikke er begrænset, da
dette udgør et risikoelement i
forbindelse med prissætning.
Tilbudsgiver foreslår, at boden
begrænses til 10% af
entreprisesummen.

Se rettelsesblad 01, sektion 1.1.1.,
punkt 8

6

Det forekommer
uhensigtsmæssigt, at
erstatningsansvaret ikke er
begrænset, da dette udgør et
væsentligt risikoelement i
forbindelse med prissætning.
Tilbudsgiver foreslår, at

Der er på nuværende tidspunkt ikke
et loft på erstatningsansvaret.
Dette kan vendes under
forhandlingerne.
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erstatningsansvaret begrænses til
100% af entreprisesummen.
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