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Rettelsesblad 3
Udbudsmateriale – INDDHEAT v. House of Energy
Vi har frem til spørgefristen den 18. september 2018 efter rettelsesblad 1 og 2 modtaget efterfølgende spørgsmål. Disse er ligeledes besvaret i nedenstående skema.
Nr. Reference
Spørgsmål
Besvarelse
1 Afsnit 6.3.2 i
I pkt. 6.3.2 vedr. Teknisk og faglig kapacitet i Udbudsbeskrivel- I ESPD IV-C skal oplyses referencer samt antal ledende medarudbudsbeskrivelse sen, der relaterer sig til udfyldelse af ESPD er der oplyst 4 punk- bejdere og årlige gennemsnitlige antal beskæftigede.
ter med oplysninger der skal angives i ESPD’ens afsnit IV-C. Når
vi indlæser udbuddets vedhæftede ESPD fil er der i afsnit IV-C Punkt 1 og 2 i afsnit 6.3.2 skal beskrives i/vedlægges tilbuddet.
mulighed for besvarelse af punkt 1 omkring referencer. De andre punkter i ESPD’en relaterer sig til generelle oplysninger om Punkt 3 og 4 slettet fra afsnit 6.3.2.
den økonomiske aktør.
Punkt 2 skal ikke oplyses i ESPD, da der korrekt ikke er rubrikker
Ifølge pkt 6.3.2 skal vi også oplyse punkt 2, 3 og 4 i ESPD’ens hertil.
afsnit IV-C men der er umiddelbart ikke rubrikker hertil. Hvor
skal der redegøres for disse punkter? (CV’er, Erklæring om omfang og kvalifikation af ressourcer, beskrivelse af tilbudgivers
firma etc.)
2 Rettelsesblad 1
I rettelsesblad 1, spørgsmål 3 stilles der spørgsmål til om der er Der må vedlægges 15 CV’er.
spg. 3
et maksimalt antal CV der må vedlægges. Der svares at der
maksimalt må vedlægges 15 CV’er. Denne grænse er ikke at Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens kapacitet til løsning af
finde i udbudsmaterialet, så vi har allerede bygget vores tilbud flere samtidige opgaver.
op omkring flere end 15 relevante personer, for at vise at vi kan
løse flere af rammeaftalens opgaver samtidigt. Det er svært at
redegøre for vores relevante kompetencer til løsning af flere
projekter ved blot 15 CV’er. Skal vi restrukturere vores tilbud
eller vil I overveje at fjerne begrænsningen som ikke var nævnt
i udbudsmaterialet?
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Nr. Reference
3 Afsnit 6.3.2 i
udbudsbeskrivelse

2

Spørgsmål
I pkt. 6.3.2 vedr. Teknisk og faglig kapacitet i Udbudsbeskrivelsen står der i pkt. 3, at der skal oplyses omkring omfang og kvalifikationer af ressourcer. Kan I uddybe hvad der menes med
omfang af ressourcer? Tænkes der antal medarbejdere der kan
tilknyttes projekter eller skal der redegøres for de enkelte medarbejderes mængde af tilgængelighed i projektet? Opgaven
kan virke lidt svær da vi ikke ved hvor mange projekter der skal
afvikles samtidig, såfremt vi måtte blive tildelt en rammeaftale
og vinde et eller flere miniudbud.

Besvarelse
Punkt 3 og 4 slettes fra afsnit 6.3.2.
I afsnit 11 Tilbuddets kvalitative beskrivelser tilføjes efter tredje
afsnit:
”Tilbudsgiver skal herudover overordnet redegøre for omfanget og kvalifikationer af de ressourcer, som kunne indgå i projektet i relation til løsning af opgaverne under rammeaftalen,
ud over de CV’er der vedlægges tilbuddet.”
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