Spørgsmål og svar vedrørende udbud af håndværkerydelser til Vallensbæk Kommune –
udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 234-425975
12. december 2016.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige
udbudsmateriale.
Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud:
Nr.
1.

2.

3.

Spørgsmål:
Prækvalifikationsbilag 4
Der står i dette bilag, at det skal
afleveres sammen med tilbud. Skal
bilaget kun afleveres af de
virksomheder, som prækvalificeres
(såfremt de naturligvis ønsker at
aflevere det)?
ESPD på print
Er det et krav at den printede
udgave underskrives?
Skal den printede udgave også
vedlægges i pdf sammen med XMLfilen på USB?

Svar:
Såfremt man ønsker at aflevere
Prækvalifikationsbilag 4 – Aktindsigt,
skal det afleveres samtidig med
ansøgningen.

Besvaret
07.12.16

Det er ikke et krav at ESPD’et
(ansøgningen) underskrives.

07.12.16

Nej, den printede udgave skal ikke
vedlægges i pdf.

ESPD del II, afsnit D
Såfremt tilbudsgiver har til hensigt at
give en del af leverancen til en
underleverandør, men ikke kender
navnet på denne i forbindelse med
prækvalifikationen, skal der så blot
svares ja og undlades at udfylde det
felt der kommer frem?

Det samlede ansøgningsmateriale
bedes afleveret i form af 1 skriftligt
eksemplar samt 1 digitalt eksemplar
(vedlagt som USB-stik). Det digitale
eksemplar af ESPD’et bedes af hensyn
til behandlingen af ansøgningen,
vedlagt som en XML-fil.
Såfremt ansøger på tidspunktet for
ansøgningsfristen ikke har besluttet, at
en del af leverancen gives til en
underleverandør, svares nej i ESPD del
II, afsnit D.
Bemærk dog, at såfremt en ansøger
baserer sig på en anden enheds
(underleverandør) teknisk og/eller
faglig formåen, bedes ansøgeren
vedlægge dokumentation for disse
enheders/underleverandørers
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07.12.16

forpligtelse i så henseende jf.
Udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.2
Underleverandører.

4.

Må tilbudsgiver svare nej såfremt
det endnu ikke er besluttet om en
del af leverancen skal gives til en
underleverandør?
ESPD del IV, afsnit C - antal
medarbejdere
Da der kun kan tastes tal i den
elektroniske udgave af ESPD, ønskes
da det samlede antal medarbejdere
inkl. ledende medarbejdere oplyst?

Ja, det må tilbudsgiveren (ansøgeren)
svare.

Det skal anføres, hvor mange ansatte
faglærte svende (evt. inklusive faglært
mester), ansøger har beskæftiget på
ansøgningstidspunktet.

07.12.16

Ansøger skal leve op til følgende
minimumskrav til ”Teknisk og faglig
formåen”:
”Årlige gennemsnitlige antal
beskæftigede medarbejdere og ledende
medarbejdere gennem de sidste 3 år.
Vallensbæk Kommune fastsætter krav
om, at ansøger besidder de nødvendige
menneskelige ressourcer til at
gennemføre den udbudte kontrakt.

5.

6.

Det er et minimumskrav, at ansøger på
tidspunktet for ansøgningsfristen har
ansat 3 faglærte svende (evt. inklusive
faglært mester) på den pågældende
delaftale, hvorpå der ansøges om
prækvalifikation.”
Der er ikke krav til størrelsen af
referenceopgaver.

Der er ikke opgivet ramme for
størrelsen af referenceopgaverne,
skal de ligge indenfor de
specificerede beløbsgrænser pr.
delaftale?

07.12.16

Den opgavestørrelse referencerne
afspejler, er relevant i forhold til
vurdering af sammenligneligheden med
de opgaver Ordregiver ønsker udført.

Må det være referencer der har
karakter af en lignende rammeaftale

Ordregivers fastsatte beløbsgrænse for
miniudbud er indikerende for, at
Ordregiver får udført opgaver –
omfangs og -beløbsmæssigt - over og
under denne beløbsgrænse.
Ja, det må det.
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07.12.16

7.

8.

på den totalt estimerede
omsætning?
Som jeg ser det er det alene ESPD
uden andre bilag såfremt vi ikke har
behov for at udfylde omkring
konsortier & underleverandører
bilag 2+3?

Ja, ansøgers ansøgning udgøres som
udgangspunkt af Prækvalifikationsbilag
1 – Det fælles europæiske
udbudsdokument (ESPD).
Se svar på spg. 1.
De efterspurgte oplysninger kan og skal
indeholdes i Prækvalifikationsbilag 1 –
Det fælles europæiske
udbudsdokument (ESPD), og hvis
relevant for ansøgningen evt. de øvrige
prækvalifikationsbilag.

Må der suppleres med yderligere
vedhæftede dokumenter til
beskrivelse af virksomheden der
søger præ?

07.12.16

07.12.16

Supplerende oplysninger kan ikke
træde i stedet for udfyldelse af ESPD’et.
En ansøger der vedhæfter ikke
efterspurgte dokumenter til sin
ansøgning, kan ikke forvente, at
forholdene i disse dokumenter vil blive
inddraget i vurderingen af ansøgningen.
Derimod kan manglende eller urigtig
udfyldelse af ESPD’en give adgang til at
Ordregiver kan afvise en ansøgning.

9.

ESPD del IV, afsnit C - antal
medarbejdere
Er det korrekt forstået, at der under
dette punkt skal oplyses det
gennemsnitlige antal medarbejdere
og det gennemsnitlige antal ledende
medarbejdere for 2015,2014 og
2013 (årstallene er fortrykt i ESPD)?
Hvis ovenstående er korrekt, hvor i
ESPD skal ansøger så anføre antallet
af faglærte svende på
ansøgningstidspunktet, jvf. svar nr.
4? (vi læser det som at I ønsker 4 tal,

Der gøres endvidere opmærksom på, at
Ordregiver ikke efterspørger
”beskrivelse af virksomheden”, hvorfor
det ikke er relevant at vedhæfte
dokumenter.
Ordregiver efterspørger ikke
oplysninger om det gennemsnitlige
antal medarbejdere og det
gennemsnitlige antal ledende
medarbejdere for 2013, 2014 og 2015.
Ansøger skal alene oplyse antallet af
faglærte svende på tidspunktet for
ansøgningsfristen. Oplysningerne skal
anføres i ESPD’et del IV, afsnit C –
”Årlige gennemsnitlige antal
beskæftigede”. Det er i denne
forbindelse et minimumskrav, at
ansøger på tidspunktet for
ansøgningsfristen har ansat 3 faglærte
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12.12.16

men der er kun plads til 3 tal under
dette punkt i ESPD).

svende (evt. inklusive faglært mester)
på den pågældende delaftale, hvorpå
der ansøges om prækvalifikation.
Da ESPD’et i sin nuværende form ikke
tillader, at Ordregier kan redigere i
standardfelterne (årstallene) eller
omformulere felter vil Ordregiver lægge
til grund, at det seneste valgte årstal i
ESPD’et del IV, afsnit C – ”Årlige
gennemsnitlige antal beskæftigede”
angiver ansøgerens antal faglærte
svende (evt. inklusive faglært mester)
på tidspunktet for ansøgningsfristen.

10.

Vil gerne have præciseret svaret til
spm. 4 i dokumentet ”spørgsmål og
svar af 7.12.2016” vedr. antal
medarbejdere. Formuleringen i ESPD
er jo ”Årlige gennemsnitlige antal
beskæftigede medarbejdere og
ledende medarbejdere gennem de
sidste 3 år”, men som jeg læser jeres
svar ønsker der KUN oplyst antal
faglærte svende (evt. inkl. Faglært
mester) og altså ikke andre ledende
medarbejdere, lærlinge m.m.

Se svar på spørgsmål 9.

12.12.16

Det er jo netop sådan er der kun kan
angives 1 nummer pr. år i ESPD.

Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende tilføjelser til udbudsmaterialet:
Nr.

Afsnit:

Tilføjelse

1.

Revideret udbudsmateriale er udarbejdet og datomarkeret.

Myntevej 3, 8920 Randers NV ● Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C
Tolstrup & Hvilsted ApS ● www.tolstruphvilsted.dk
Side 4 af 4

Besvaret
[dato]

