
Id Revideret emne Oprindeligt emne Revideret spørgsmål Oprindeligt spørgsmål Svar Tilbudsgiver Forespurgt dato 

(CET)

Svar dato (CET)

40396 Generelt vedr. genudbud Generelt vedr. genudbud Det nye udbudsmateriale er med få 

undtagelser identisk med det oprindelige 

udbud. Det er på den baggrund vores 

vurdering, at der er overhængende risiko for 

at tilbudsgivere i det nye udbud gentager de 

samme fejl og mangler, der har været 

årsagen til at det oprindelige udbud blev 

annulleret. Kan regionen, i anonymiseret 

form, oplyse hvilke konkrete fejl og mangler, 

der er tale om, således at denne risiko kan 

minimeres?

Det nye udbudsmateriale er med få 

undtagelser identisk med det 

oprindelige udbud. Det er på den 

baggrund vores vurdering, at der er 

overhængende risiko for at 

tilbudsgivere i det nye udbud gentager 

de samme fejl og mangler, der har 

været årsagen til at det oprindelige 

udbud blev annulleret. Kan regionen, i 

anonymiseret form, oplyse hvilke 

konkrete fejl og mangler, der er tale 

om, således at denne risiko kan 

minimeres?

Vi har oplevet følgende fejl:

 

• Der er afgivet flere tilbud fra samme tilbudsgiver (tidsmæssigt forskudt).

• Tilbud er klargjort til afsendelse, men ikke endeligt afsendt.

 

Med henblik på at undgå tilsvarende fejl, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:

 

• Tilbuddet forberedes og klargøres ved at uploade dokumenter mv. i systemet. Tilbuddet er først afgivet, når man har trykket 

på knappen ”send”. Herefter vil man blive bedt om at indtaste brugernavn og password, hvorefter der kommer en pop-up, 

som bekræfter, at tilbuddet nu er afsendt. Knappen ”Afsend tilbud” vil nu være grøn, ligesom den røde tekst ”Tilbud ikke 

afsendt” vil ændres til en grøn tekst, som lyder ”Tilbud afsendt”.

 

• Indtil der trykkes ”send”, kan der ændres frit i tilbuddet. Når der er trykket ”send”, kan der stadig ændres i tilbuddet, indtil 

tilbudsfristen udløber. Det kræver dog, at tilbuddet afsendes igen (gensendes), efter at ændringerne er foretaget. 

 

• Bemærk, at en tilbudsgiver kun bør være oprettet én gang i systemet (med kun én registrering/profil), således at der kun 

kan afgives ét tilbud fra samme tilbudsgiver. Under samme registrering/profil kan der tilknyttes flere medarbejdere, som kan 

arbejde i systemet/på tilbuddet. Hvis en tilbudsgiver er oprettet flere gange i systemet, anbefales det at få slettet de(n) 

yderligere registrering(er)/profil(er). Såfremt dette volder problemer, kan supporten hos EU-Supply være behjælpelig.

KlarMiljø aps 15-11-2018 09:34:08 15-11-2018 12:55:25

40767 Jf. genudbud Jf. genudbud Kan bygherre bekræfte, at alle 

offentliggjorte svar på stillede spørgsmål i 

det forældede tilbud (runde 1) også er 

gældende i nærværende? 

F.eks. Har bygherre besvaret følgende til et 

spørgsmål i runde 1: "Kontraktbilag 8 skal 

således fremsendes som en del af 

tilbudsafgivelsen, HVIS tilbud afgives af et 

konsortium. (..)". 

Mens der i udbudsbetingelser pkt. 3.2, for 

genudbuddet, er anført følgende: (..) 

Tilbudsgiver skal vedhæfte de efterspurgte 

bilag i udfyldt stand i overensstemmelse 

med, hvad der fremgår af EU-Supply og 

udbudsmaterialet i øvrigt. Udfyldt 

kontraktbilag 8 (..).

Kan bygherre bekræfte, at alle 

offentliggjorte svar på stillede 

spørgsmål i det forældede tilbud 

(runde 1) også er gældende i 

nærværende? 

F.eks. Har bygherre besvaret følgende 

til et spørgsmål i runde 1: 

"Kontraktbilag 8 skal således 

fremsendes som en del af 

tilbudsafgivelsen, HVIS tilbud afgives 

af et konsortium. (..)". 

Mens der i udbudsbetingelser pkt. 3.2, 

for genudbuddet, er anført følgende: 

(..) Tilbudsgiver skal vedhæfte de 

efterspurgte bilag i udfyldt stand i 

overensstemmelse med, hvad der 

fremgår af EU-Supply og 

udbudsmaterialet i øvrigt. Udfyldt 

kontraktbilag 8 (..).

Ja, det kan bekræftes. Orbicon 20-11-2018 23:06:11 22-11-2018 10:57:18

41110 ESPD - underlevereandører ESPD - 

underlevereandører

Det er i udbudsbetingelserne angivet, at 

underleverandører ikke skal udfylde 

særskilte ESPD'er.

Vi er kommet i tvivl om, hvorvidt der skal 

svares ja eller nej ved Del II-D "Har den 

økonomiske aktør til hensigt at give en del af 

kontrakten i underleverance til 

tredjeparter?", når man bruger en 

underleverandør til f.eks. borearbejdet.

Det er i udbudsbetingelserne angivet, 

at underleverandører ikke skal udfylde 

særskilte ESPD'er.

Vi er kommet i tvivl om, hvorvidt der 

skal svares ja eller nej ved Del II-D 

"Har den økonomiske aktør til hensigt 

at give en del af kontrakten i 

underleverance til tredjeparter?", når 

man bruger en underleverandør til 

f.eks. borearbejdet.

Tilbudsgiverne behøver ikke udfylde del II.D i ESPD. Dansk 

Miljørådgivning 

A/S

26-11-2018 13:39:33 27-11-2018 09:34:24

41330 Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 40396

Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 40396

Det er som om besvarelsen ikke er helt 

færdiggjort. Vil I se på svaret igen?

Det er som om besvarelsen ikke er helt 

færdiggjort. Vil I se på svaret igen?

Det ser ud til, når vi logger på som test-tilbudsgiver, at det hele er med. Men man skal scrolle ned for at se resten af svaret. 

Sig til via beskedmodulet, hvis det fortsat giver problemer.

Sweco Danmark 

A/S

28-11-2018 11:29:09 29-11-2018 11:34:39

41355 Vandprøver Vandprøver I forbindelse med nogle undersøgelser, skal 

der udtages vandprøver til en lang række 

parametre og der skal derfor udtages, 

håndteres og databehandles markant flere 

prøveglas end ved sædvanlige 

undersøgelser. Vil dette blive håndteret 

konkret på den enkelte sag i forhold til 

økonomi.

I forbindelse med nogle undersøgelser, 

skal der udtages vandprøver til en lang 

række parametre og der skal derfor 

udtages, håndteres og databehandles 

markant flere prøveglas end ved 

sædvanlige undersøgelser. Vil dette 

blive håndteret konkret på den enkelte 

sag i forhold til økonomi.

Ja – hvis rådgiver vurderer, at der i specifikke tilfælde er tale om en væsentlig merudgift, kan rådgiver skrive til 

sagsbehandleren på sagen, som vil tage stilling i den enkelte sag.

NIRAS A/S 28-11-2018 13:56:48 04-12-2018 10:36:50

41356 Færger Færger Kontraktbilag 4, punkt 3.2. Det er angivet at 

regionen betaler for færgebillet. Betaler 

regionen ligeledes for den forlængede 

mobiliseringstid der opstår i forbindelse med 

ventetid ved færge samt overfart?

Kontraktbilag 4, punkt 3.2. Det er 

angivet at regionen betaler for 

færgebillet. Betaler regionen ligeledes 

for den forlængede mobiliseringstid 

der opstår i forbindelse med ventetid 

ved færge samt overfart?

Regionen betaler kun for færgebilletten. Vi forventer dog ikke en intensiveret indsats på regionens øer, der er forbundet med 

færgefart.

NIRAS A/S 28-11-2018 13:58:19 04-12-2018 10:37:37

41407 Udbudsbetingelserne – 

Afgivelse af tilbud afs. 3.2

Udbudsbetingelserne – 

Afgivelse af tilbud afs. 3.2

Filen med CV’er skal sendes til Ordergivers 

krypterede postkasse enten via 

Tilbudsgivers e-boks eller via krypteret e-

mail. Hvilken dokumentation vil Tilbudsgiver 

modtage som bevis på, at Ordergiver har 

modtaget filen med CV’er rettidig?

Filen med CV’er skal sendes til 

Ordergivers krypterede postkasse 

enten via Tilbudsgivers e-boks eller 

via krypteret e-mail. Hvilken 

dokumentation vil Tilbudsgiver 

modtage som bevis på, at Ordergiver 

har modtaget filen med CV’er rettidig?

Vi har desværre ikke mulighed for at give et automatisk svar ved modtagelse.

Hvis tilbudsgiver umiddelbart efter at have sendt CV'er krypteret sender en e-mail til Bodil.Hesel@stab.rm.dk med anmodning 

om kvittering, skal jeg gøre mit bedste for hurtigst muligt at bekræfte modtagelsen.

Ramboll Denmark 

- Water  /  

Environment & 

Health

28-11-2018 15:40:56 29-11-2018 11:34:39

Spørgsmål og svar

Udbud
197358: 1 Genudbud af rammeaftale om forureningsundersøgelser



Spørgsmål og svar

41504 Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 40396

Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 40396

Det er ikke muligt at scrolle ned i svaret. 

Det der er muligt at se slutter med følgende 

sætning

Med henblik på at undgå fejl, gøres der 

opmærksom på følgende

Det er hvad der er muligt at få frem, måske 

kunne der fjernes nogle linieskift - så vi får 

mulighed for at se med

Det er ikke muligt at scrolle ned i 

svaret. 

Det der er muligt at se slutter med 

følgende sætning

Med henblik på at undgå fejl, gøres 

der opmærksom på følgende

Det er hvad der er muligt at få frem, 

måske kunne der fjernes nogle 

linieskift - så vi får mulighed for at se 

med

Hermed forsøger vi med sidste del af svaret igen (som består af 3 punkter):

Med henblik på at undgå tilsvarende fejl, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:

 

• Tilbuddet forberedes og klargøres ved at uploade dokumenter mv. i systemet. Tilbuddet er først afgivet, når man har trykket 

på knappen ”send”. Herefter vil man blive bedt om at indtaste brugernavn og password, hvorefter der kommer en pop-up, 

som bekræfter, at tilbuddet nu er afsendt. Knappen ”Afsend tilbud” vil nu være grøn, ligesom den røde tekst ”Tilbud ikke 

afsendt” vil ændres til en grøn tekst, som lyder ”Tilbud afsendt”.

 

• Indtil der trykkes ”send”, kan der ændres frit i tilbuddet. Når der er trykket ”send”, kan der stadig ændres i tilbuddet, indtil 

tilbudsfristen udløber. Det kræver dog, at tilbuddet afsendes igen (gensendes), efter at ændringerne er foretaget. 

 

• Bemærk, at en tilbudsgiver kun bør være oprettet én gang i systemet (med kun én registrering/profil), således at der kun 

kan afgives ét tilbud fra samme tilbudsgiver. Under samme registrering/profil kan der tilknyttes flere medarbejdere, som kan 

arbejde i systemet/på tilbuddet. Hvis en tilbudsgiver er oprettet flere gange i systemet, anbefales det at få slettet de(n) 

yderligere registrering(er)/profil(er). Såfremt dette volder problemer, kan supporten hos EU-Supply være behjælpelig.

Sweco Danmark 

A/S

29-11-2018 13:07:08 29-11-2018 14:39:31

41508 Kontrakttillægget fra tidligere 

spørgsmål/svar

Kontrakttillægget fra 

tidligere spørgsmål/svar

vedr. spørgsmål 35962 er det muligt at få 

dette spørgsmål optaget på tillægget 

tilsvarende de spørgsmål svar som er 

fremhævet i tillægget?

vedr. spørgsmål 35962 er det muligt at 

få dette spørgsmål optaget på tillægget 

tilsvarende de spørgsmål svar som er 

fremhævet i tillægget?

Ja, spørgsmål/svar nr. 35962 vil blive tilføjet i kontraktbilaget med spørgsmål/svar i forbindelse med kontraktindgåelsen. Sweco Danmark 

A/S

29-11-2018 13:35:59 29-11-2018 15:36:40

41526 Vedr. bygningsgennemgang Vedr. 

bygningsgennemgang

Da der arbejdes efter ABR18, skal der være 

klarhed over ydelsen. Vi ønsker derfor 

præciseret, hvad en bygningsgennemgang 

skal indeholde for at identificere, hvornår 

der er tale om mer-ydelse i forhold til den 

afgivne pris i tilbudslisten

Da der arbejdes efter ABR18, skal der 

være klarhed over ydelsen. Vi ønsker 

derfor præciseret, hvad en 

bygningsgennemgang skal indeholde 

for at identificere, hvornår der er tale 

om mer-ydelse i forhold til den afgivne 

pris i tilbudslisten

Byggetekniske gennemgange udføres for at belyse potentielle spredningsveje for forurening ind i en ejendom. Af 

opgavebeskrivelsens afsnit 3.4 fremgår, hvad sådan en gennemgang potentielt kunne indeholde. På nogle ejendomme er 

krybekældre, hulmur, udluftning af faldstammer og evt. sløjfede skorstene relevante.

Sweco Danmark 

A/S

29-11-2018 22:08:58 04-12-2018 13:27:54

41527 Vedr. mer-og mindre ydelser 

ved flere poster

Vedr. mer-og mindre 

ydelser ved flere poster

Baseret på tidligere erfaringer og input fra 

boreentreprenørerne anbefaler vi nede

nstående tilføjelser til økonomiskemaet:

1) Opskæring/opfræsning af beton, fliser 

eller asfaltbelægninger på op til 10 cm t

ykkelse (pr. stk.) samt efterfølgende 

retablering. Dette arbejde kan have stor bet

ydning for det faktiske tidsforbrug og bør 

derfor have sin egen post.

2) Udlægning/fjernelse af køreplader (pr. 

meter). Kan være nødvendigt for at bes

kytte havearealer eller for at undgå at synke 

ned i blød jord ved kørsel med boreri

g til boresteder.

3) Udtagning af overfladeprøver fra fem 

nedstik til 0,5 m med borerig (pr. overfla

deprøve). Ved eksempelvis komprimeret 

stabilgrus kan det være nødvendigt at br

uge borerig, for at komme ned i jorden.

4) Opstilling/afhentning af container til 

overskudsjord fra borearbejde samt bortk

ørsel til nærmeste jordmodtager inklusiv 

anmeldelse af jordflytning (pr. lokalitet).

5) Forede lokaliseringsboringer dybere end 

12 m (pr. m). Denne post er relevant,

hvis man borer efter dybtliggende 

grundvand, men ikke finder det.

 18

Vi opfordre til at gennemse følgende 

spørgsmål igen, idet der arbejdes efter 

Baseret på tidligere erfaringer og input 

fra boreentreprenørerne anbefaler vi 

nede

nstående tilføjelser til 

økonomiskemaet:

1) Opskæring/opfræsning af beton, 

fliser eller asfaltbelægninger på op til 

10 cm t

ykkelse (pr. stk.) samt efterfølgende 

retablering. Dette arbejde kan have 

stor bet

ydning for det faktiske tidsforbrug og 

bør derfor have sin egen post.

2) Udlægning/fjernelse af køreplader 

(pr. meter). Kan være nødvendigt for at 

bes

kytte havearealer eller for at undgå at 

synke ned i blød jord ved kørsel med 

boreri

g til boresteder.

3) Udtagning af overfladeprøver fra 

fem nedstik til 0,5 m med borerig (pr. 

overfla

deprøve). Ved eksempelvis 

komprimeret stabilgrus kan det være 

nødvendigt at br

uge borerig, for at komme ned i jorden.

4) Opstilling/afhentning af container til 

overskudsjord fra borearbejde samt 

bortk

I forhold til ABR18 og klarhed over ydelsen bemærkes helt generelt, at der er tale om opgaver, som det kun vil være relevant 

for branchevante aktører at afgive tilbud på. Behovet for detaljerede beskrivelser er derfor i mange tilfælde ikke er relevant, 

da man inden for branchen ved, hvad der ligger inden for mange af de mere overordnede beskrivelser. 

I det følgende besvares/kommenteres de enkelte punkter i spørgsmålet:

1) Etableringen af punkterne er inkl. reetablering. I de tilfælde, hvor den pågældende belægning er helt særlig og ikke kan 

udføres med almindeligt udstyr, afholdes evt. ekstra udgifter af regionen. Dette aftales fra gang til gang og vil oftest kunne 

dokumenteres med en regning fra en underleverandør, som afregnes som udlæg.

2) Regionen oplever sjældent, at der er behov for kørerplader ved de almindelige forureningsundersøgelser. Når det i enkelte 

tilfælde er nødvendigt, afregnes det som en ekstra udgift på den enkelte lokalitet.

3) I de tilfælde, hvor der er en rig på lokaliteten, kan denne med fordel anvendes til at udtage overfladeprøver. Der vil ikke 

blive differentierede priser for overfladeprøver. Prisen er for en overfladeprøve, der som udgangspunkt er udtaget ved 

håndkraft. Såfremt der er en rig på lokaliteten, og det giver mening tidsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt at anvende denne, 

er det i orden. Såfremt prøveudtagningen grundet lagenes beskaffenhed medfører behov for særligt udstyr, skal dette aftales 

for den individuelle lokalitet. En evt. ekstra udgift til rig og mobilisering af denne afholdes af regionen.

4) Prisen for al jordhåndtering skal være indeholdt i det enkelte prøvepunkt, dette inkluderer også hvis det vurderes, at der er 

behov for opstilling af container på den enkelte lokalitet.

5) De forede boringer uden filter fremgår af linie 33-37 i tilbudslisten.

Sweco Danmark 

A/S

29-11-2018 22:17:33 04-12-2018 13:27:54

41528 Tankscreening Tankscreening Vi opfordre til at genbesøge spørgsmålet om 

EM61 spørgsmål 38633, idet fastlæggelse 

af en metode er begrænsende i forhold 

konkurrencen, når andre metoder kan 

forventes at opfylde formålet med 

undersøgelsen.

Vi opfordre til at genbesøge 

spørgsmålet om EM61 spørgsmål 

38633, idet fastlæggelse af en metode 

er begrænsende i forhold 

konkurrencen, når andre metoder kan 

forventes at opfylde formålet med 

undersøgelsen.

Som udgangspunkt skal der gives pris på EM61. Ordregiver tillader dog rådgiver i stedet at give pris på en anden men 

tilsvarende metode. I givet fald skal der vedlægges dokumentation for metodens anvendelighed og navnet på metoden skal 

fremgå af tilbudslisten under "underleverandør, navn".

Sweco Danmark 

A/S

29-11-2018 22:22:16 04-12-2018 15:29:59

41826 Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 41527

Vedr. besvarelse af 

spørgsmål 41527

Er det muligt for jer at fjerne - linieskift. Vi er 

usikre på om hele besvarelsen kan ses.

Er det muligt for jer at fjerne - linieskift. 

Vi er usikre på om hele besvarelsen 

kan ses.

Det er ikke muligt at redigere i afgivne svar. Og netop for at sikre at alle spørgsmål og vores svar er tilgængelig er det vigtigt, 

at de altid kun stilles 1 spørgsmål pr. boks. 

Herunder er indsat svar 3-5 på den måde håber vi I kan se det hele.

3) I de tilfælde, hvor der er en rig på lokaliteten, kan denne med fordel anvendes til at udtage overfladeprøver. Der vil ikke 

blive differentierede priser for overfladeprøver. Prisen er for en overfladeprøve, der som udgangspunkt er udtaget ved 

håndkraft. Såfremt der er en rig på lokaliteten, og det giver mening tidsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt at anvende denne, 

er det i orden. Såfremt prøveudtagningen grundet lagenes beskaffenhed medfører behov for særligt udstyr, skal dette aftales 

for den individuelle lokalitet. En evt. ekstra udgift til rig og mobilisering af denne afholdes af regionen.

4) Prisen for al jordhåndtering skal være indeholdt i det enkelte prøvepunkt, dette inkluderer også hvis det vurderes, at der er 

behov for opstilling af container på den enkelte lokalitet.

5) De forede boringer uden filter fremgår af linie 33-37 i tilbudslisten.

Sweco Danmark 

A/S

05-12-2018 09:40:03 05-12-2018 10:18:40


