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1.

RETTELSER OG KORREKTIONER

1.1.

Spørgsmål
Følgende spørgsmål er modtaget;

1

Spørgsmål

Svar

Udbudsmaterialet fremstår uklart
idet der i Udbudsbetingelsernes
punkt 5 - Prækvalifikationsfase
ikke efterspørges CV’er. CV’er
efterspørges først i
Udbudsbetingelsernes punkt 7
Tilbudsfasen.

Ad 1.1.
Dette tillades, men der henvises også
til Rettelsesblad 05, punkt 3.

Iflg. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen har det ikke
været hensigten med ESPD’et at
kriterier for tildeling under
tilbudsfasen skal beskrives i
ESPD’et, da ESPD’et vedrører
udelukkelse, egnethed og
udvælgelse.
Det er korrekt, at der i ESPD’et
kan angives CV’er, men det er i
forhold til den situation, hvor
ordregiver anvender CV’er som en
del af egnethedsvurderingen
og/eller udvælgelsen. Anvendes
CV’er som en del af
egnethedsvurderingen og/eller
udvælgelsen kan CV’er ikke
anvendes under tildelingen – altså
under tilbudsfasen.

Prækvalifikationen har til hensigt at
vise over for bygherre at tilbudsgiver
/ konsortie kan kvantificere de af
bygherre stillede krav. I tilbudsfasen
vil bygherre kvalificere at tilbudsgiver
/ konsortie projektorgainsation har
erfaring, viden og faglig dybde.
Ad 1.2
Nej, bygherre vil kvalificere referencer
som del af tilbudsfasen.
Ad 1.3
Nej, se Rettelsesblad 05, punkt 4

Samme problematik gælder for de
efterspurgte ”Referencer”, som er
oplyst i ESPD’et i
Prækvalifikationsfasen.
Samme problematik gælder for de
efterspurgte ”Årlige
gennemsnitlige antal
beskæftigede” samt ”ansøgerens
gennemsnitlige antal
beskæftigede gennem de seneste
3 år, herunder antallet af
fuldtidsbeskæftigede”, som er
oplyst i ESPD’et i
Prækvalifikationsfasen.
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På baggrund af dette opfordres
Bygherre til:
1. At tillade fremsendelse og
vurdering af CV’er i
tilbudsfasen.
2. Ikke at vurdere referencer i
tilbudsfasen
3. Ikke at vurdere ”Årlige
gennemsnitlige antal
beskæftigede” samt
”ansøgerens gennemsnitlige
antal beskæftigede gennem de
seneste 3 år, herunder antallet
af fuldtidsbeskæftigede” i
tilbudsfasen
2

Hvad kommer der til at ske med
lygtepæle og tilhørende
installation, som sidder på
fundamenter til fjernvarmerør,
når disse demonteres?
Skal der etableres midlertidig
gadebelysning?

Det er Gentofte Kommune som
fjerner den eksisterende installation,
og dermed har ansvar for genetablere
belysning og anden installation.
Tilbudsgiver skal som udgangspunkt
sætte en midlertidig løsning op, hvis
belysning og installation påvirkes af
gravearbejde. Men, bygherre er åben
for at tage dette punkt op under
forhandling.
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