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Spørgsmål og svar vedr. udbud af håndværkerydelser opgaver mellem 
300.000 og 1.000.000 kr. (2016/S 184-329363) 
 
Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

1 og 2 

29.09.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

1 I udbudsmaterialet henvi-

ses ikke til et link, hvorfra 

man kan åbne 

ESPD.xml’en – der står 

anført et link til en vejled-

ning til udfyldelse, men 

det link virker ikke. Kan i 

hjælpe her? 

Til erstatning for linket, der 

ikke virker, uploades vejlednin-

gen til udfyldelse af ESPD’en i 

en PDF-version samme sted 

som udbudsmaterialet. 

2 I forbindelse med gen-

nemgang af udbudsmate-

rialet for håndværkerydel-

ser fra 2017 har vi pro-

blemer med at åbne 

ESPD’en. 

Kan I hjælpe os? 

XML-filen virker udelukkende 

sammen med Europa-Kommis-

sionens elektroniske ESPD-tje-

neste, og den kan kun åbnes 

herfra ved hjælp af funktio-

nerne heri. Hvis man forsøger 

at åbne XML-filen ved at dob-

beltklikke på filen, kommer 

udelukkende blot en form for 

kode frem. For yderligere infor-

mation henvises til vejlednin-

gen, der kan findes som be-

skrevet i svaret på spørgsmål 

nummer 1. 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

3, 4, 5, 6 og 7 

12.10.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

3 I forbindelse med udfyl-

delse af ESPD vedr. præ-

kvalifikation til rammeaf-

tale for arbejder mellem 

300.000 kr. og 1.000.000 

kr.: 

  

Hvor i ESPD’en skal man 

angive hvilke delaftaler 

man ønsker at blive præ-

kvalificeret til at afgive til-

bud på? 

 

Det er ikke muligt at angive i 

ESPD’en, hvilke aftaler man 

ønsker at anmode om prækva-

lifikation på. 

 

Dette angives i stedet i et sær-

skilt dokument (en særskilt fil) 

på USB-stikket. 

 

Ligeledes mærkes ansøgningen 

(dvs. kuverten, emballagen el-

ler lign.), således at det heraf 

fremgår inden for hvil-

ken/hvilke fagentreprise(r), 

der ønskes prækvalifikation, jf. 

afsnit 8.3 i prækvalifikations-

betingelserne. 
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4 Vedr. udarbejdelse af An-

modning om prækvalifika-

tion 

  

Er det tilstrækkeligt hvis 

anmodningen indeholder 

følgende  

  

 Selve anmodningen 
  

 Fagentreprise og øn-
skede distrikter   

  

 Økonomisk og finan-
siel kapacitet (for 
2014 - 2015) 

  

 Teknisk og faglig ka-
pacitet  

  

 Kvalitet og kvalitets-
styring  

  

 Med dertilhørende 
bilag fra Aarhus Kom-
mune: 

  

Tro og love er-
klæring  
Finansielle oplys-
ninger (For de 2 
seneste regn-
skabsår 2014 - 
2015) 
Referenceliste 

  

Har I mulighed for at for-

tælle hvordan jeg får det 

ID-nummer som skal an-

vendes i forbindelse med 

udfyldning af ESPD-doku-

mentet.   

  

Den XML-fil som skal op-

loades i forbindelse med 

udfyldning af ESPD-doku-

mentet. Kan det passe at 

dette er bilag 4 der me-

nes.   

 

Anmodningen om prækvalifika-

tion omfatter en udfyldt ESPD 

samt en angivelse af hvil-

ken/hvilke delaftale(r), der an-

modes om prækvalifikation til. 

 

Som angivet i prækvalifikati-

onsbetingelsernes afsnit 6 og 

8.4.3 fungerer ESPD’en som 

foreløbig dokumentation, og 

der skal således ikke medsen-

des yderligere dokumentation 

for de i ESPD’en afgivne oplys-

ninger, så som regnskaber el-

ler lign. Referencer angives i 

ESPD’en. 

 

 

Ansøger/tilbudsgiver skal ikke 

anvende et ID-nummer ved 

udfyldelse af ESPD’en. I publi-

kationen ”ESPD – Sådan virker 

det” er der fra kapitel 3 vejled-

ning til, hvordan man som an-

søger eller tilbudsgiver udfyl-

der ESPD’en.  

 

Ja, bilag 4 består af XML-filen 

indeholdende ESPD’en. 
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5 Er det korrekt forstået, at 

der ikke skal oplyses et 

autorisationsnummer for 

VVS eller elektriker, men 

blot svares "ja" i ESPD 

under Del IV, afsnit A? 

 

Skal faggrupperne murer, 

tømrer og maler ligeledes 

svare ja til ovenstående 

eller er det kun forbeholdt 

VVS og elektriker? 

 

Er det korrekt, at der 

gerne må svares "nej" til 

om disse oplysninger er 

elektronisk tilgængelige? 

 

 

Ja, det er korrekt forstået, jf. 

afsnit 6.1 i prækvalifikations-

betingelserne. 

 

Jf. samme afsnit gælder det 

kun, såfremt man ønsker at af-

give tilbud på VVS- og/eller el-

installationsarbejder. Øvrige 

faggrupper skal ikke tilkende-

give at være i besiddelse af en 

autorisation. 

 

Såfremt oplysningerne ikke er 

elektronisk tilgængelige, må 

der gerne svares ”nej” hertil. 

 

6 Vedr. udfyldelse af ESPD 

afsnit C Teknisk og faglig 

formåen: 

 

Bliver kun referencer for 

opgaver for offentlig byg-

herre taget i betragtning? 

 

Hvad definerer ”arbejder 

af den anførte type”? Er 

det fem referencer på til-

svarende rammeaftaler 

med opgaver fra 0-

300.000, hvor der angi-

ves en årlig omsætning 

som så reelt er fordelt på 

rigtig mange små opga-

ver? Eller er det fem kon-

krete små opgaver, som 

f.eks. (1) udskiftning af 1 

stk. vindue i lokalcenter, 

(2) udskiftning af cylinder 

og reparation af dør efter 

indbrud, (3) reparation af 

25m2 tag efter storm-

skade, (4) udskiftning af 

indvendige døre i lokal-

center på 1. sal, (5) opfø-

relse af gipsvægge til nye 

omklædningsfaciliteter på 

skole? 

 

Nej, det er ikke kun referencer 

omfattende opgaver for offent-

lig bygherre, der tages i be-

tragtning.  

Ordlyden i ESPD’en (”Kun for 

så vidt angår offentlige kon-

trakter…”) henviser blot til, at 

det pågældende felt til udfyl-

delse af referencer kun anven-

des i forbindelse med offentlige 

bygge- og anlægskontrakter – 

som f.eks. dette udbud. 

 

Ifølge prækvalifikationsbetin-

gelsernes afsnit 6.3 skal refe-

rencelisten indeholde de bety-

deligste lignende opgaver, som 

tilbudsgiveren har udført inden 

for de seneste 3 år forud for 

tilbudsfristen. Lignende opga-

ver kan f.eks. være vareta-

gelse af rammeaftaler inden for 

det pågældende fag. Der kan 

også være tale om enkeltstå-

ende arbejder svarende til ar-

bejder, der kan forventes ud-

ført under de kommende ram-

meaftaler. 

7 I forbindelse med præ-

kvalifikation stilles krav til 

økonomi for de seneste to 

afsluttede regnskabsår.  

Jf. prækvalifikationsbetingel-

serne afsnit 6.2 angives de ef-

terspurgte oplysninger for de 
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Kan man blive prækvalifi-

ceret, selvom ens virk-

somhed ikke har eksiste-

ret i to år? 

seneste to afsluttede regn-

skabsår, afhængigt af hvornår 

ansøger blev etableret eller 

startede sin virksomhed. Så-

fremt virksomheden endnu 

ikke har eksisteret i to år, an-

gives de efterspurgte oplysnin-

ger blot for den tid, som virk-

somheden har eksisteret.  

 

Man kan således godt blive 

prækvalificeret, selvom ens 

virksomhed ikke har eksisteret 

i to år. 

8 Må referencerne vedlæg-

ges i en referenceliste i 

stedet for at blive indta-

stet i ESPD? 

 

Nej, referencer angives i 

ESPD’en jf. afsnit 6.3 i præ-

kvalifikationsbetingelserne. 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

9, 10, 11, 12, 13 og 

14 

17.10.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

9 Jeg har udfyldt vores 

”stam-oplysninger” og 

ville herefter afslutte og 

gemme for at kunne ar-

bejde videre senere. Jeg 

gik til fanebladet ”Afslut” 

og ”Eksporter” og gemte 

det på mit skrivebord.  
Men når jeg så forsøger 

at åbne det nye doku-

ment, som jeg har gemt, 

så er alle data forsvundet 

og alle felter er forudfyldt. 

 

Hvordan kan man udfylde 

skemaet delvist – herefter 

gemme det på sin egen 

computer – og vende til-

bage igen og udfylde vi-

dere senere? 

 

Jeg går ikke ud fra, at I 

modtager dokumentet, 

når man trykker Afslut, 

men at det alene er lo-

kalt, at man lukker, gem-

mer og afslutter doku-

mentet? 

 

Vær opmærksom på, at når 

man udfylder en ESPD og gem-

mer den, dannes der en ny fil 

(forskellig fra den oprindelige 

ESPD udarbejdet af ordregi-

ver). Såfremt den nye fil ikke 

omdøbes, gemmes denne un-

der navnet ”espd-response”. 

Hvis man vil arbejde videre i 

den udfyldte ESPD senere, er 

det filen ”espd-response”, der 

skal åbnes og ikke den ESPD, 

som man oprindeligt har down-

loadet til sin computer. 

 

Når en ESPD eksporteres, sen-

des den ikke til ordregiver, 

men gemmes blot lokalt på an-

søgers computer.  
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10 De i betingelserne nævnte 

oplysninger i 6.2 og 6.3, 

hvor skal de skrives i 

ESPDen? 
 

 

De i prækvalifikationsmateria-

lets afsnit 6.2 og 6.3 efter-

spurgte oplysninger angives i 

henholdsvis Del IV B og C i 

ESPD’en. 

11 Vi tillader os at rette Aar-

hus Kommunes opmærk-

somhed hen på Del II, af-

snit A i bilag 4 (den fil der 

ligger på jeres hjemme-

side). Her er der i sidste 

kasse mulighed for at 

svare ang. delaftaler.  

Kan det ikke accepteres 

at der svares her, frem 

for at vedhæfte yderligere 

dokumenter og tilføje 

ekstra krav til teksten på 

afleveringsmaterialet? 

 
 

Ordregiver kan godt acceptere, 

at det i nederste felt i Del II A 

angives, hvilke delaftaler der 

anmodes om prækvalifikation 

på. 

 

Selvom denne løsning vælges, 

skal ansøgningen dog stadig 

mærkes som beskrevet i afsnit 

8.3 i prækvalifikationsbetingel-

serne. 

12 I forbindelse med udfyl-

delse af ESPD-en, under 

udfyldelse af  

B: Økonomisk og finansiel 

formåen – Øvrige økono-

miske og finaniselle krav: 

skal det bl.a. fremgå af 

regnskab, at virksomhe-

den har en blank revisi-

onspåtegning for de sene-

ste to afsluttede regn-

skabsår. 

 

Må revisionspåtegning 

(pdf) vedlægges eller er 

det ok at skrive uddrag 

fra revisionspåtegningen i 

feltet?  

 

De i prækvalifikationsmateria-

lets afsnit 6.2 efterspurgte op-

lysninger skal angives i 

ESPD’ens Del IV B og må såle-

des ikke blot vedlægges i PDF-

version. 

 

Såfremt de af ordregiver efter-

spurgte oplysninger fremgår af 

et uddrag af revisionspåtegnin-

gen, kan uddraget skrives i et 

af felterne i ESPD’en Del IV B.   

 

 

13 Hvis der søges prækvalifi-

kation på én entreprise, 

eks. Murerentreprisen, 

skal der vel kun afleveres 

1 stk. ESDP, hvor feltet 

om delaftaler bliver ud-

fyldt med samtlige delaf-

taler Nord, Syd, Midt og 

Vest? 

 

Så længe der blot ansøges om 

prækvalifikation inden for én 

fagentreprise (f.eks. murerar-

bejde), er det tilstrækkeligt at 

udfylde en ESPD. 

 

Såfremt der ansøges om præ-

kvalifikation inden for to eller 

flere fagentrepriser (f.eks. mu-

rer- og tømrerarbejde), udfyl-

des der én ESPD pr. fagentre-

prise. 
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Jf. svaret på spørgsmål 11 ac-

cepterer ordregiver, at det i 

nederste felt i Del II A angives, 

hvilke delaftaler der anmodes 

om prækvalifikation på. 

 

14 Skal man som leverandør 

udfylde ”Sagsnummer hos 

ordregiver” i ESPD’en? 

Nej, dette felt skal ikke udfyl-

des af ansøger/tilbudsgiver. 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

15 

18.10.2016 kl. 8.30  

Nummer Spørgsmål  Svar 

15 Skal vi aflevere andet end 

tilbudslister, ESPD og er-

klæring om opfyldelse på 

mandag d. 24/10? 

 

Iht. tilbudslisterne, hvor 

kan jeg se hvilket område 

der fx er distrikt 1? 

 

I forbindelse med prækvalifika-

tionen skal ansøger aflevere en 

udfyldt ESPD. 

 

Tilbudsliste(r) og erklæring om 

opfyldelse af mindstekrav skal 

først udfyldes og afleveres i 

forbindelse med tilbudsafgi-

velse. 

 

Jf. fanebladet ”Vejledning” på 

tilbudslisterne er fane 1 = di-

strikt 1, fane 2 = distrikt 2 osv. 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 og 23 

10.11.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

16 Træder bodsbestemmel-

serne i rammeaftalens § 

8.1 i stedet for forsinkel-

sesansvar i AB 92 § 25? 

 

Nej, forsinkelsesansvaret i AB 

92 vedrører udførelsen af kon-

krete opgaver og forsinkelse af 

arbejdet i relation hertil, mens 

bodsbestemmelserne i ramme-

aftalen vedrører overholdelse 

af generelle kontraktbestem-

melser, hvori der stilles krav 

om indlevering af dokumenta-

tion. 

 

17 Hvad angår rammeafta-

lens § 17, der henviser til 

§ 18, og entreprenørens 

erstatningspligt bedes det 

oplyses, hvorvidt entre-

prenøren hæfter for indi-

rekte tab? 

 

Rammeaftalens afsnit 17 om-

handler bod og ikke erstat-

ningsansvar, mens afsnit 18 

fastslår, at de erstatningsbetin-

gelser, der fremgår af det øv-

rige materiale, ikke træder ud 

af kraft ved ophævelse af afta-

len. 

Entreprenøren hæfter kun for 

indirekte tab i det omfang, det 
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fremgår af dansk rets alminde-

lige regler. 

 

18 AB 92 § 8, stk. 3: Her 

står der at det er en sæd-

vanlig forsikring, der 

dækker ansvar efter 

dansk rets almindelige 

regler. En sædvanlig for-

sikring dækker ikke indi-

rekte tab mens en entre-

prenør ville skulle dække 

indirekte tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

Derfor bedes det oplyst 

hvorvidt en sådan forsik-

ring skal udvides til også 

at dække indirekte tab? 

 

Forsikringen skal i følge AB 92 

§ 8, stk. 3 dække skader, for 

hvilke der er ansvar efter 

dansk rets almindelige regler. 

Aarhus Kommune har ikke 

skærpet betingelserne i denne 

paragraf, hvorfor svaret må 

være, at i det omfang dansk 

ret tilskriver, at der kan ydes 

erstatning for indirekte tab, så 

er entreprenøren erstatnings-

pligtig. Hvor vidt entreprenø-

ren ønsker at være dækket via 

sin forsikring på dette område, 

er op til entreprenøren selv - 

forsikringen skal blot opfylde 

de betingelser som i øvrigt er 

beskrevet i udbudsmaterialet. 

 

19 AB 92 § 10, stk. 2: Entre-

prenøren skal betale byg-

gestrøm og byggevand – 

vil dette gå under som 

”materialer”, som kan vi-

derefaktureres til Kom-

munen? 

 

Med mindre der i forbindelse 

med miniudbud under kontrak-

ten fremgår en særlig post på 

tilbudslisten til byggestrøm og 

byggevand, skal omkostningen 

for dette være indregnet i de 

konkrete tilbud på den udbudte 

opgaver. 

 

20 AB 92 § 11, stk. 1: Vil tid 

til projektgennemgang 

blive afregnet efter med-

gået tid? Vil det være en 

grænse for opgavernes 

størrelse i forhold til hvor-

når en projektgennem-

gang foretages? 

 

Der vil ikke blive ydet betaling 

for projektgennemgang, og der 

vil kunne ske en projektgen-

nemgang i forbindelse med alle 

opgaver udbudt under nærvæ-

rende betingelser. 

 

21 Ab 92 § 17, stk. 3: Hvor-

dan identificerer entrepre-

nøren hvem man kan 

indgå bindende aftaler 

med på vegne af Kommu-

nen på de enkelte opga-

ver? 

Det vil i forbindelse med mini-

udbud under aftalen blive op-

lyst, hvem der indgår aftale på 

vegne af bygherre. I tvivlstil-

fælde kan der rettes henven-

delse til Aarhus Kommunes af-

taleansvarlige, som vil fremgå 

af den endelige rammeaftale. 

22 Hvor ofte afholdes der 

byggemøder på de en-

kelte opgaver?  

 

Vil der være en mini-

mumsgrænse for hvor 

Antallet og/eller hyppigheden 

af byggemøder vil fremgå af 

miniudbudsmaterialet på de 

konkrete opgaver.  
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lang tid entreprenøren 

skal have for at kunne 

gennemgå referatet i for-

hold til det næstkom-

mende byggemøde? 

 

Hvis ikke andet er aftalt eller 

fremgår af miniudbudsmateria-

let eller af det udsendte refe-

rat, skal der gøres indsigelser 

senest på næstkommende byg-

gemøde 

23 AB 92 § 28: Vil der altid 

blive afholdt en afleve-

ringsforretning hvor hver 

enkelt opgave? 

 

Der vil altid skulle ske en afle-

vering af opgaven. Præcis 

hvorledes denne aflevering 

skal ske, afhænger af opgaven 

og det dertil knyttede miniud-

budsmateriale. 

 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 og 32 

16.11.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

24 Ad AB 92 §17, stk. 3: 

Bygherren har angivet at 

tilsynet ikke har bemyndi-

gelse til at indgå aftaler 

med entreprenøren. Byg-

herren bedes på denne 

baggrund oplyse på hvilke 

områder tilsynet har kom-

petencer, eller om entre-

prenøren generelt skal af-

holde sig fra at korre-

spondere med tilsynet, og 

i stedet adressere spørgs-

mål mv. til bygherren. 

 

Bygherres tilsyn vil forbindelse 

med nærværende udbud være 

berettiget til på vegne af byg-

herre at indgå aftaler som er 

en nødvendig del af det bestilte 

opgaver. I de tilfælde, hvor 

bygherre vælger at gøre brug 

af en ekstern rådgiver, vil 

dette forhold fremgå af bestil-

lingen eller af materialet i for-

bindelse med miniudbud. Ud-

gangspunktet er således, at 

med mindre andet er fastsat i 

den enkelte bestilling, så har 

bygherres tilsyn fuldmagt til at 

indgå bindende aftaler på byg-

herres vegne. Tilføjelsen til § 

17, stk. 3 gælder således kun i 

de tilfælde, hvor det meddeles 

fra bygherre. 

 

25 Ad. AB 92 § 28, stk. 2: 

Bygherren har foreskrevet 

at mangler som udgør 3% 

af entreprisesummen altid 

er væsentlige. Bygherre 

bedes lade tilføjelsen 

udgå, da bestemmelsen 

ikke tager højde for kom-

pleksitet og manglens ka-

Aarhus Kommune fastholder 

tilføjelsen til AB92 § 28, stk. 2. 
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rakter. Det synes urime-

ligt at bygherren har mu-

lighed for at afvise afleve-

ring, når manglen ikke 

konkret er væsentlig. En-

treprenøren er nødsaget 

til at indregne risikotillæg 

i prisen, således at denne 

risiko kan afdækkes. 

26 Ad Rammeaftale pkt. 17: 

bygherren har i afsnittet 

skrevet at misligholdelse 

af kontrakten sanktione-

res efter dansk rets al-

mindelige regler, herun-

der erstatning. Bygherren 

har i AB 92 angivet at an-

svarspådragende forsin-

kelse sanktioneres med 

dagbod. Der er således 

uoverensstemmelse mel-

lem AB 92 og rammeafta-

len. Bygherre bedes be-

kræfte, at ansvarspådrag-

ende forsinkelse alene 

sanktioneres ved dagbod 

som er sædvanlig praksis 

i entrepriseopgaver. 

 

I det omfang Aarhus Kommune 

i forbindelse med ansvarspå-

dragende forsinkelse vælger at 

idømme bod, vil denne bod 

være eneste sanktion i forhold 

til forsinkelsen. 

 

Aarhus Kommune ser i øvrigt 

ingen misforhold mellem de 2 

dokumenter, idet AB 92 omta-

ler forsinkelser i forbindelse 

med et konkret arbejde, ud-

budt eller tildelt under ramme-

aftalen, mens rammeaftalens 

afsnit 17 omhandler generelle 

overtrædelser af rammeafta-

lens grundlag. 

 Dog vil gentagende tilfælde af 

f.eks. manglende overholdelse 

af tidsplaner i forbindelse med 

forskellige opgaver omfattet af 

rammeaftalen kunne være at 

betragte som væsentlig mislig-

holdelse af rammeaftalen og vil 

i yderste konsekvens kunne 

medføre, at rammeaftalen bli-

ver bragt til ophør jf. rammeaf-

talens afsnit 17 og 18. 

 

27 Ad. Rammeaftale pkt. 

18.1 og 2: bygherren be-

des bekræfte, at bygher-

ren i tilfælde af kontrak-

tens ophør i disse tilfælde 

betaler for det arbejde, 

som entreprenøren har 

udført indtil ophør, samt 

Aarhus Kommune kan be-

kræfte, at der såfremt Aarhus 

Kommune bringer aftalen til 

ophør med baggrund i mislig-

holdelse, vil der i sådanne til-

fælde blive betalt for det ud-

førte arbejde i det omfang ar-

bejdet er udført som aftalt og i 
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godtgørelse efter princip-

pet i AB 92 § 15 stk. 5. 

 

den aftalte kvalitet jf. ramme-

aftalens afsnit 18.2 

 

For så vidt angår AB 92 § 15, 

stk. 5 vedrører bestemmelsen 

udelukkende ophør af en en-

kelt opgave under rammeafta-

len, og Aarhus Kommune har 

ingen tilføjelser til punktet, 

hvorfor principperne i dette 

punkt er en del af aftalegrund-

laget. 

 

28 Ad. Rammeaftale: Byg-

herren har flere steder 

forudsat at entreprenøren 

skal deltage i møder, 

fremsende dokumentation 

mv. et fremgår at dette 

arbejde skal ske veder-

lagsfrit. Entreprenøren 

gør opmærksom på, at 

dette vil betyde, at entre-

prenøren skal indregne en 

ikke kendt risiko for dette 

arbejde i timeprisen, såle-

des at entreprenøren ikke 

skal arbejde vederlagsfrit 

i et omfang som endnu 

ikke kendes. På denne 

baggrund bedes bygher-

reændre disse krav, såle-

des at entreprenøren ho-

noreres for de timer som 

bruges herpå. 

 

I forbindelse med løbende ar-

bejder skønnes mødedeltagelse 

og fremsendelse af dokumen-

tation ikke at være nogen eller 

kun ringe belastning for entre-

prenøren. 

I forbindelse med miniudbud 

under rammeaftalen kan En-

treprenøren vælge at indregne 

udgiften til møder m.m. i den 

pris, der tilbydes at udfører op-

gaven til.  

Spørgsmålet giver ikke anled-

ning til ændringer i udbudsma-

terialet. 

29 Ad AB 92§ 6, stk. 1 Garanti-

stillelse: skal garantipro-

vision indregnes i pri-

serne? I det vi ikke endnu 

kender omfanget af de 

enkelte opgaver, kan det 

være svært at kende be-

hovet for de enkelte ga-

rantier. 

Der kræves ingen sikkerheds-

stillelse i forbindelse med ind-

gåelsen af rammeaftalen. Det 

vil kun i forbindelse med mini-

udbud kunne være aktuelt at 

indgå aftale om sikkerhedsstil-

lelse, og i givet fald vil entre-

prenøren kende præmisserne 

for dette. 
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30 Ad Rammeaftale pkt. 8.1 Kan 

bygherre definere det be-

skreven punkt yderligere? 

Ordregiver forstår ikke spørgs-

målet. Såfremt der måtte være 

konkrete uklarheder i afsnit 

8.1, bedes der stillet et spørgs-

mål, der konkret beskriver, 

hvori uklarheden består. 

 

31 Er det nødvendigt at 

bruge de nye tilbudslister 

der er lagt ind den 8. no-

vember? 

- jeg har nemlig udfyldt 

og printet den tidligere 

udgave. 

 

Den til enhver tid seneste ver-

sion af tilbudslisterne skal be-

nyttes. 

Bemærk at der kan forekomme 

versionsændringer frem til 6 

dage før tilbudsfrist. 

32 Når vi udfylder tilbudsli-

ster og vi har en ydelser 

som skal være 0,00 kr 

kan vi skrive dette i feltet 

så det står som nul kro-

ner skal vi lave om i 

formlen så vi kan skrive 

0,00 kr eller lader vi bare 

være med at udfylde 

punktet. 

Ønsker man at byde ind på po-

sitioner med 0 kr., skal der 

skrives 0 kr. i feltet pris pr. en-

hed. 

Udfyldes tilbudslisterne elek-

tronisk, ændres det viste i fel-

tet som udgangspunkt til 

’kr.  -  ’. 

Denne visning accepteres.  

 

Orange felter skal udfyldes, og 

man må derfor ikke lade disse 

felter stå tomme, selvom man 

ønsker at give en pris på 0 kr., 

jf. udbudsbetingelsernes afsnit 

7.4.3. 

 

Såfremt tilbudslisterne udskri-

ves og udfyldes i hånden, skri-

ves 0,00 kr. feltet, såfremt pri-

sen er 0,00 kr. 

 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 og 47 

 

23.11.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 
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33 Skal der afleveres en ser-

viceattest sammen med 

tilbuddet? 

Nej, ESPD’en fungerer som fo-

reløbig dokumentation i forbin-

delse med tilbudsafgivelsen. 

Serviceattester indhentes in-

den tildeling af rammeafta-

lerne. 

34 Hvad er det, der skal afle-

veres i forbindelse med 

tilbudsafgivelse? 

Der skal jf. udbudsbetingelser-

nes afsnit 8 afleveres følgende: 

- Tilbudslister 

- Erklæring om opfyldelse af 

mindstekrav 

Tilbuddet afleveres jf. udbuds-

betingelsernes afsnit 9.3 i to 

eksemplarer i papirform – 

heraf mærkes ét eksemplar 

original. Desuden afleveres en 

elektronisk version af det sam-

lede tilbud inkl. bilag på et 

USB-stik.  

Bemærk at Erklæring om op-

fyldelse af mindstekrav skal af-

leveres sammen med tilbuddet 

– også selvom man muligvis 

har afleveret den i forbindelse 

med prækvalifikationen. 

 

35 Hvor mange kuverter skal 

afleveres? 

Der skal afleveres én kuvert 

med alt det efterspurgte mate-

riale. 

36 Skal den elektroniske ver-

sion af tilbudslisten un-

derskrives? 

Nej, det er tilstrækkeligt, at 

papirversionerne underskrives. 

Bemærk dog at også den elek-

troniske version bør dateres. 

37 Hvis man ikke udfylder 

lærlinge priser, trækker 

det så ned i evalueringen? 

Nej, priserne for lærlingetimer 

indgår ikke i tilbudsevaluerin-

gen. 

38 Kan man spekulere i at 

sætte lave timepriser og 

høje smudstillæg ind? 

Vi har forsøgt at tage højde for 

det med vægtningen. Vægtnin-

gen er beregnet ud fra tidligere 

regnskabsperioder. 

 

39 Er der en udførlig beskri-

velse af, hvad f.eks. 

smudstillæg dækker over? 

Smudstillæg må kun opkræves 

i det omfang og i de situatio-

ner, hvor overenskomsten på 

området foreskriver, at medar-

bejderen er berettiget til dette. 
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40 Er det korrekt, at vi ikke 

skal aflevere materialeli-

ster? 

Ja. 

41 Det står i udbudsbetingel-

serne, at Aarhus Kom-

mune ikke betaler for per-

sonlige værnemidler som 

f.eks. støvmasker og 

handsker. Må man faktu-

rere for dette særskilt, el-

ler skal det være del af 

timepris? 

 

Dette skal være indeholdt i 

timeprisen jf. Udbudsbetingel-

sernes afsnit 6.3. 

42 Hvor finder jeg Erklæring 

om opfyldelse af mindste-

krav og hvad skal jeg 

bruge den til? 

Erklæringen findes på kommu-

nens hjemmeside sammen 

med det øvrige udbudsmateri-

ale. Erklæringen skal under-

skrives og afleveres i forbin-

delse med afgivelse af tilbud. 

 

43 Hvordan afregnes der for 

materialer? 

Dette er beskrevet i udbudsbe-

tingelsernes afsnit 6.3 samt i 

rettelsesbladene. 

44 Hvordan fungerer det 

med hensyn til mulighe-

den for at opkræve geby-

rer ved for sen betaling af 

fakturaer fra kommunens 

side?  

 

I så fald kan der opkræves 

renter i overensstemmelse 

med gældende lovgivning på 

området. 

45 Skal tilbud vedr. 0 - 

300.000 og 300.000 - 

1.000.000,- kr. afleveres 

på samme tid (dato og 

kl.)? 

Der henvises til afsnit 4.1 i de 

respektive udbudsbetingelser, 

hvori licitationstidspunkterne 

er beskrevet. 

46 Ad. Bygherrens svar un-

der SPM 26 i ”version 6 

spørgsmål/svar”: Bygher-

ren har skrevet, at byg-

herren kan vælge at 

idømme dagbod ved an-

svarspådragende forsin-

kelse. Bygherren har i AB 

92 § 25, stk. 1 angivet at 

ansvarspådragende for-

sinkelse sanktioneres med 

dagbod på 1 promille. 

Det vil fremgå af de enkelte 

miniudbudsmaterialer, såfremt 

sanktionerne er anderledes end 

beskrevet i AB 92. 
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Bygherren bedes på den 

baggrund bekræfte at an-

svarspådragende forsin-

kelsen på konkrete entre-

priser alene sanktioneres 

med dagbod som skrevet 

i tilføjelsen til AB 92 § 25. 

 

47 Ad. Bygherrens svar un-

der SPM 30 i ”version 6 

spørgsmål/svar”: bygher-

ren har i rammeaftalens 

pkt. 8 angivet at entre-

prenøren har 3 arbejds-

dage til at fremsende do-

kumentationer på produk-

ter mv. Dette krav synes 

særlig byrdefuldt, da en-

treprenøren typisk har en 

leverandør, som måske 

også har en leverandør. 

Inden entreprenøren såle-

des kan nå at rekvirere 

dokumentationen er tiden 

gået og entreprenøren 

ifalder en dagbod. Byg-

herrens bedes på denne 

baggrund ændre kravet til 

5 arbejdsdage, således at 

entreprenøren har mulig-

hed for faktisk at frem-

skaffe den efterspurgte 

dokumentation. 

 

Aarhus Kommune fastholder, 

at udgangspunktet er 3 ar-

bejdsdage. 

Dato for offentlig-

gørelse af svar på 

spørgsmål nummer: 

48, 49, 50, 51, 52 og 

53 

 

29.11.2016  

Nummer Spørgsmål Svar 

48 Kan det accepteres at det 

kun er forsiden i tilbudsli-

sten der afleveres fysisk 

på papir, da resten af fa-

nerne i tilbudslisten bliver 

printet på helt op til 6 si-

der pr. faneblad og da det 

er meget uoverskueligt at 

Ordregiver accepterer ikke, at 

kun tilbudslistens forside afle-

veres. Som anført i spørgsmål 

38, skal tilbudslistens forside 

samt fanebladene tilhørende 

de delaftaler, tilbudsgiver øn-

sker at afgive tilbud på, afleve-

res fysisk på papir. 
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sikre at overblik i en prin-

tet version, såfremt hele 

tilbudslisten stadig afleve-

res elektronisk på USB? 

(Samtidig er tilbudsgivers 

konkrete tilbudspriser på 

de enkelte linjer fortro-

lige, hvilket må antages 

at Aarhus Kommune tager 

højde for ved licitatio-

nen). 

 

Ved licitationen læses de sam-

lede tilbudssummer samt 

eventuelle forbehold op. 

49 Hvis en tilbudsgiver angi-

ver en timepris for en 

lærling, vil denne pris så 

være gældende i en frem-

tidig rammeaftale, uanset 

størrelsen på timeprisen? 

 

Ja. Aarhus Kommune forbehol-

der sig dog ret til at afgøre, om 

det er attraktivt at benytte 

lærlinge til oplyste priser (dvs. 

om timeprisen ligger på et ri-

meligt niveau). 

50 Hvis en tilbudsgiver angi-

ver en pris på et udført 

stykke arbejde, f.eks. på 

maleraftalen, så vil denne 

ikke blive vægtet, da pri-

sen ikke indgår i sam-

mentælling af tilbudssum. 

Er det korrekt forstået? 

 

Såfremt der med ”et udført 

stykke arbejde” refereres til 

opgaver, for hvilke følgende er 

angivet på tilbudslisterne; 

”Yderligere priser som kan til-

bydes, men som ikke tæller 

med i tilbudssummen”, er det 

korrekt, at der ikke evalueres 

på eventuelle oplyste priser, og 

der er således heller ikke angi-

vet en vægtning. 

51 Hvis en tilbudsgiver angi-

ver en pris på et udført 

stykke arbejde, f.eks. på 

maleraftalen, vil denne 

pris så være gældende i 

en fremtidig rammeaftale, 

uanset størrelsen på pri-

sen? 

 

Ja. Det er dog op til bestiller, 

om man ønsker at afregne ef-

ter timepris eller opmålerpri-

ser. 

52 Vi har stillet de samme 

spørgsmål til begge ud-

bud, jeg synes ikke at 

kunne se at der er svaret 

i begge de to spørgsmål 

og svar ark, vil I bekræfte 

at svarene gælder for 

begge de to udbud hånd-

værkerydelser under 

300.000 (2016 / S 184-

329367 ) samt håndvær-

kerydelser mellem 

300.000 og 1.000.000 ( 

2016/184-329363 ) ? 

 

Ordregiver antager, at tilbuds-

giver refererer til tidligere stil-

lede spørgsmål med følgende 

ordlyd: 

 

 ad. Bygherrens svar un-

der SPM 26 i ”version 6 

spørgsmål/svar”: Byg-

herren har skrevet, at 

bygherren kan vælge at 

idømme dagbod ved an-

svarspådragende forsin-

kelse. Bygherren har i 

AB 92 § 25, stk. 1 angi-

vet at ansvarspådrag-
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ende forsinkelse sankti-

oneres med dagbod på 

1 promille. Bygherren 

bedes på den baggrund 

bekræfte at ansvarspå-

dragende forsinkelsen 

på konkrete entrepriser 

alene sanktioneres med 

dagbod som skrevet i 

tilføjelsen til AB 92 § 

25. ” 

 

 ad. Bygherrens svar un-

der SPM 30 i ”version 6 

spørgsmål/svar”: byg-

herren har i rammeafta-

lens pkt. 8 angivet at 

entreprenøren har 3 ar-

bejdsdage til at frem-

sende dokumentationer 

på produkter mv. Dette 

krav synes særlig byr-

defuldt, da entreprenø-

ren typisk har en leve-

randør, som måske 

også har en leverandør. 

Inden entreprenøren 

således kan nå at rekvi-

rere dokumentationen 

er tiden gået og entre-

prenøren ifalder en dag-

bod. Bygherrens bedes 

på denne baggrund æn-

dre kravet til 5 arbejds-

dage, således at entre-

prenøren har mulighed 

for faktisk at fremskaffe 

den efterspurgte doku-

mentation. 

 Ordregiver antager således, at 

tilbudsgiver ønsker at stille de 

samme spørgsmål i relation til 

henholdsvis spørgsmål 22 og 

26 for opgaver under 300.000 

kr., hvorfor spørgsmålet er 

medtaget i Spørgsmål og svar 

for opgaver under 300.000 kr. 

 

53 

 

 

 

 

Da seneste frist for afle-

vering forinden licitaito-

nen er d. 5.12. kl. 14.00, 

vil 6-dages fristen for be-

svarelse af spørgsmål så 

også blive beregnet fra 

dette tidspunkt? 

Fristen for offentliggørelse af 

svar på spørgsmål beregnes i 

forhold til licitationstidspunk-

terne – ikke forhold til fristen 

for aflevering forud for licitatio-

nerne. Spørgsmål, der stilles 
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inden fristen på 6 dage før lici-

tationstidspunkterne, vil blive 

besvaret i det omfang, der er 

muligt, inden fristen for offent-

liggørelse af svar på spørgs-

mål.  

 

 

 

 

 

 

 


