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4.2.1 Materialet skal bestå af CV’er for det team der påtænkes at skulle 

udføre opgaven samt relevante referencer på lignende opgaver i forhold 

til den pågældende opgave. Tilbudsgiver forpligter sig til, at det team der 

er angivet i materialet også vil være det udførende team i relation til den 

analyseopgave materialet omhandler.

Pkt. 4.2.1 Vedr.: CV´er for det team der påtænkes samt referencer på 

lignende opgaver. Maks 10 sider. Betyder det at referencerne skal være 

en del af teamets udførte referencer beskrevet i deres CV´er? eller 

tænkes der på separate referencer som skal vedlægges?

Der ønskers både leveret selvstændige referencebeskrivelser og 

selvstændige CV’er. Selvfølgelig tæller det positivt hvis man kan se, at 

det tilbudte team har været med til at gennemføre de udvalgte 

referencer.

3
FFH50 erhverver fuldt ejerskab til resultater og data i projektet og 

tilbudsgiver må kun bruge disse efter aftale med projektet.

Pkt. 3, sidste sætning: Antager, at rådgiver i fremtidige opgaver med 

andre ordregivere kan anvende metoder og erfaringer fra nærværende 

opgaver. Er det korrekt forstået?

Metode og erfaring kan bruges I andre opgaver, men data og resultater 

kan kun bruges efter aftale med projektet. 

4.3.1

4.3.1 De prækvalificerede rådgivere bedes sende et skriftligt tilbud 

indeholdende en beskrivelse af den påtænkte analyseopgave, herunder 

fx hvilken metodik man anvender. I vurderingen af tilbuddet vil der blive 

lagt på, hvorledes helheden af opgaveløsningen udføres og hvor robust 

tilbudsgivers evne til at udføre opgaven fremstår.

Pkt. 4.3.1: Vi forstår det således, at tilbuddet skal indeholde følgende for 

at være konditionsmæssigt:

Da analyseopgaverne som nævnt har et fast budget er prisen ikke et 

kriterium. Evalueringen foretages derfor efter princippet, at FFH50 

vælger det tilbud, der vurderes til at have højeste ”kvalitet”.

1)Beskrivelse af kvaliteten pr. analyseopgave i f.t. rådgivers tilbudte 

opgaveløsning herunder beskrivelse af hvilken metodik, som rådgiver 

tilbyder. Vil I venligst specificere det nærmere?

Dette vil ikke blive uddybet yderlige

Tilbudsgiver skal udarbejde et skriftligt tilbudsmateriale per 

analyseopgave og der kan kun afgives ét materiale pr. tilbudsgiver pr. 

analyseopgave.

2) Beskrivelse af kvaliteten pr. analyseopgave i ft. robustheden af 

tilbudsgivers evne til at udføre opgaven. I hvad retning ønskes dette 

beskrevet af de bydende?

Dette vil ikke blive uddybet yderlige

Tilbudsmaterialet skal være på dansk og må maksimalt udgøre 5 sider 

ekskl. Forside, indholdsfortegnelse o. lign. Sider ud over det maksimale 

antal vil ikke indgå i vurderingen.

3)  Endvidere skal materialet fra prækvalifikationsansøgningen også 

afleveres i fm. tilbudsafgivelsen, hvilket forvirrer os.

CV'er og referencer skal ikke fremsendes igen, men indgår i den endelige 

vurdering



Det skriftlige tilbudsmateriale og materialet fra prækvalifikationen - 

CV’er på udførende team og relevante referencer (punkt 4.2) - samt den 

mundtlige præsentation, vil være kriterier som tilbudsgiver vil blive 

vurderet på baggrund af.

a)   Dvs. CV´ere på tilbudte udførende team og

b) relevante firmareferencer fra lignende opgaver.

Det er genanvendelse af CV´er og firmareferencer, som allerede er 

blevet anvendt en gang ved prækvalifikationen. Vi kan ikke se, hvad det 

skal bruges til endnu en gang i fm. tilbuddene også. Forklar venligst, 

hvordan og hvorfor det skal ske to gange?

CV'er og referencer skal ikke fremsendes igen, men indgår i den endelige 

vurdering

Det skriftlige tilbudsmateriale og materialet fra prækvalifikationen - 

CV’er på udførende team og relevante referencer (punkt 4.2) - samt den 

mundtlige præsentation, vil være kriterier som tilbudsgiver vil blive 

vurderet på baggrund af.

Vi foreslår derimod, at ordregiver sletter CV´erne i pkt. 4.2.1 

(og kun anvender disse i fm. tilbudsafgivelsen), og at ordregiver sletter 

de generelle firmareferencer i pkt. 4.3.1 og i pkt. 4.4.2, 

2) (og kun anvender disse til prækvalifikationen).

Ingen ændringer i forhold til eksisterende

Dette vil betyde, at der prækvalificeres på relevante lignende 

firmareferencer, og at analyseopgaverne tildeles pba. beskrivelserne, jf. 

1) og 2 ) ovf., pba. tilbudte personers CV´ere, jf. pkt. 3 a) ovf. og den 

mundtlige præsentation, jf. 4) ndf.

Ingen ændringer I forhold til eksisterende

4.3.2

Det forventes, at præsentationsmøderne afholdes d. 29. eller 30. 

oktober 2020 og der afsættes 90 min. til hvert møde. Præsentationen af 

tilbuddet skal være på ca. 30 min., og herefter vil der være tid til 

afklarende spørgsmål.

4) Mundtligt præsentationsmøde, som det sidste. Hvad vil der i denne 

forbindelse blive lagt vægt på? Det fremgår ikke.

Vi vil ligge vægt på deres presesntation og mundtlige uddybning af det 

fremsendte udbudsmateriale. 

Ved et eventuelt præsentationsmøde skal der ikke sendes ekstra 

materiale forud for mødet.
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4.3.2 Det forventes, at præsentationsmøderne afholdes d. 29. eller 30. 

oktober 2020 og der afsættes 90 min. til hvert møde. Præsentationen af 

tilbuddet skal være på ca. 30 min., og herefter vil der være tid til 

afklarende spørgsmål.

Vedr. 4.3.2: Skal det forstås således, at der til hvert af delopgaver 

afholdes et præsentationsmøde på 90 min.? Således at hvis der er 

afgivet tilbud på fire delopgave, så deltager man i fire 

præsentationsmøder.

Ja, for hver af de 6 delopgaver, 1A til 1F vil der blive afholdt et 

præsentationsmøde af 90 min varighed. 

Så ja, hvis man prækvalificeres på alle fire delopgaver vil man også skulle 

deltage i fire præsentationsmøder.


