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Rettelsesblad 2
Udbudsmateriale – INDDHEAT v. House of Energy
Vi har frem til fredag den 14. september 2018 efter rettelsesblad 1 modtaget efterfølgende spørgsmål. Disse er ligeledes besvaret i nedenstående skema.
Nr. Reference
1 Afsnit 6.3.2.1

Spørgsmål
I afsnit 6.3.2.1 står at der skal oplyses 2 referencer for hver af
de 3 kategorier, men er det mindst 2 referencer pr kategori?
Afsnit 6.3.2.1 hører jo under overskriften ”6.3 Minimumskrav”

Besvarelse
Det er tilladt at vedlægge flere end to relevante referencer pr.
projektkategori, men minimumskravet er mindst to referencer
for hver projektkategori.

2

Udbudsbeskrivelse
s. 21

Der stilles for medarbejderkategorierne krav om, at junioringe- Nej
niører har mindst 5 års erfaring. Ønskes der ikke tilbudt medarbejdere med erfaring mindre end 5 år?

3

Udbudsbeskrivelse

Det er uklart, hvordan de tilbudte timerater skal anvendes ved De tilbudte timerater skal anvendes i miniudbud. Det er såleafgivelse af miniudbud. Er der tale om maks-priser, som ikke des hverken tale om minimums- eller maksimumpriser.
må overskrides i tilbud på mini-udbud under rammeaftalen?
Ved afgivelse af tilbud på miniudbud skal rådgiver oplyse timeantallet. Sammen med de tilbudte timerater i rammeaftalen
fås dermed en fastpris på det aktuelle miniudbud. Eksempel
herpå kan ses af tabel 14 i afsnit 9.1.1 i udbudsbeskrivelsen.

4

Udbudsbeskrivelse
s. 34

Det er angivet, at der ikke må finde udskiftning sted af projektleder og specialister uden foregående aftale med sekretariatet.
Vil I uddybe, hvorledes rådgiver er stillet i forbindelse med afgivelse af tilbud på mini-udbud i tilfælde af, at en projektleder
eller specialist ikke længere er ansat i rådgivers virksomhed?

Ved afgivelse af tilbud på miniudbud, hvor projektleder eller
specialister ikke længere er ansat i rådgivers virksomhed, skal
tilbydes anden projektleder/specialister med samme eller
bedre kompetencer end den person der ikke længere er ansat.
Der skal forud for afgivelse af tilbud på miniudbud gøres opmærksom på, at der er sket udskiftning sted.
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5 Udbudsbeskrivelse
s. 34

6

Udbudsbeskrivelse
s. 15

7

Udkast – Rammeaftale teknisk rådgivning – INDDHEAT pkt. 12.2

8

Udkast – Rammeaftale teknisk rådgivning – INDDHEAT pkt. 13.1

2

Spørgsmål
Ligeledes, vil I uddybe hvorledes rådgiver er stillet ved afgivelse
af tilbud på mini-udbud, hvis rådgiver siden afgivelse af tilbud
på rammeaftalen har ansat en medarbejder med bedre kompetencer? Er det da ikke tilladt at byde ind med den bedre kvalificerede medarbejder?
Der er krav om et perioderegnskab for 2018 eller en erklæring
fra revisor. Erklæring fra revisor kan kun erhverves mod betaling. Kan en erklæring fra virksomhedens CFO accepteres i stedet?

Besvarelse
Ved afgivelse af tilbud på miniudbud er det tilladt at byde ind
med nyansatte medarbejdere med samme eller bedre kompetencer end de tilbudte medarbejdere. Timerater på de nyansatte medarbejdere skal være de samme som de til rammeaftalens tilbudte timerater.
Det er tilladt at vedlægge erklæring fra virksomhedens CFO
om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab, i stedet for perioderegnskab for 2018 eller erklæring fra
virksomhedens faste revisor.
Det fremgår af aftaleudkastet pkt. 12.2, at "Rådgivers samlede Ja.
ansvar i henhold til denne aftale kan ikke, uanset antallet af
skader, overstige to gange honoraret på det enkelte projekt".
Kan Ordregiver bekræfte, at bestemmelsen skal læses således
at "Rådgivers samlede ansvar for individuelle projekter i henhold til denne aftale kan ikke, uanset antallet af skader, overstige to gange honoraret på det enkelte projekt"?
Det fremgår af aftaleudkastet pkt. 13.1 at "Rådgiveren har teg- Der stilles ingen konkrete krav til dækningssum.
net rådgiveransvarsforsikring/professionel ingeniøransvarsforsikring med en dækning på [Beløb] DKK….". Da individuelle rådgivere kan have individuelle ansvarsforsikringer, anmodes Ordregiver om at specificere de konkrete krav til rådgivers ansvarsforsikringer med et fastsat beløb, f.eks. 10 eller 20 mio.
DKK, hvilket under hensyntagen til den samlede støttepulje og
et skøn over de individuelle projekters størrelse sikrer at der er
sammenhæng mellem ansvarsbegrænsningen i pkt. 12.2 og
dækningssummerne i pkt. 13.1.
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9 Udkast – Rammeaftale teknisk rådgivning – INDDHEAT pkt. 3.3

3

Spørgsmål
Det fremgår af aftaleudkastet pkt. 3.3, at rettelsesblade og svar
på spørgsmål har rangorden under aftalegrundlaget. Dette giver kun dårlig mening, hvis der som led i spørgsmål/svar ifm.
udbuddet aftales ændringer til aftaleteksten, og Ordregiver anmodes om at give rettelsesblade og svar på spørgsmål forrang
frem for aftaleteksten, f.eks. ved at flytte om på pkt. 3.2 og pkt.
3.3.

Besvarelse
Idet rammeaftalen er et aftaleudkast, vil eventuelle ændringer
i forbindelse med rettelsesblade indarbejdes i den endelig rammeaftale. Rangorden ændres således ikke.
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