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1 Spørgsmål og svar 
 

1.1 19.09.2018 

Spørgsmål Svar 

Vi har et spørgsmål ang. tidsfrist for 
indsendelse af anmodning til 
prækvalifikation. 
 
I udbudsmaterialet står der på side 5 - 
under frist for anmodninger om 
prækvalifikation - d. 16.10.2018 
 
Og på side 7 står der under pkt. 4.3 - d. 
16.11.2018 
 
Hvilken dato er gældende som frist for 
modtagelse af 
prækvalifikationsansøgning? 

Frister ifm. prækvalifikation er: 
 
Deadline for anmodning om 
prækvalifikation er d. 16.10.2018, kl. 
12.00. 
 
Deadline for spørgsmål ifm. med 
prækvalifikation er d. 04.10.2018, kl. 
12.00. 

 

1.2 20.09.2018 

Spørgsmål Svar 

Skal der udfyldes espd, støtteerklæring 
eller lign? 

Nej, der skal ikke afleveres hverken 
ESPD eller støtteerklæring. 
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1.3 24.09.2018 

Spørgsmål Svar 

Hvorfor er honoraret fordelt 100.000 / 
300.000 mellem fase 1 og to? Faserne 
ser ud til at være ca. lige lange. 

Honorarfordelingen mellem fase 1 og 2 
skyldes, at den største arbejdsbyrde i 
parallelkonkurrencen ligger ifm. fase 2. 
 
Opgaven i fase 1 har en overordnet, 
principiel karakter, hvor det handler om 
at undersøge og afprøve muligheder 
indenfor rammerne af den stillede 
opgave. Afleveringskravene efter fase 1 
vil være begrænsede. 
 
Opgaven i fase 2 har en mere konkret 
karakter og det vil være et krav, at der 
bl.a. udarbejdes bud på en ny 
masterplan. Afleveringskravene efter 
fase 2 vil være mere omfangsrige end i 
fase 1. 

 

1.4 26.09.2018 

Spørgsmål Svar 

Som jeg forstår det, så løber fase 1 fra 
16/11 2018 – 14/1 2019 (ca. 8 uger) og 
honoreres med 100.000. Og fase 2 fra 
uge 5 til 18/2 (ca. 2 uger) og honoreres 
med 300.000 
  
Vi synes det er en rigtig spændende 
opgave, men har brug for at modtage 
lidt mere information om honoreringen 
mellem de to faser. 
I hvilke tilfælde vil udbyder vælge ikke at 
tage alle tre teams med i fase 2? 
Hovedparten af arbejdet ser jo ud til at 
være i fase 1, hvis man kigger på den tid 
der sættes af, og derfor tænker vi, at 
det honorar der tilbydes for fase 1, ikke 
kan svare til de arbejdstimer der skal 
lægges. Vi har derfor behov for at vide 
lidt mere om, hvordan teamene kan 
sikre sig, at de går videre til fase 2 og 
dermed honoreres ordentligt for det 
lagte arbejde. 

Fase 1 løber fra d. 16. november 2018 -
14. januar 2019. 
 
Fase 2 løber fra d. 15. januar 2018 -18. 
marts 2018. 
 
Honorarfordelingen mellem fase 1 og 2 
skyldes, at den største arbejdsbyrde i 
parallelkonkurrencen ligger ifm. fase 2. 
 
Som det fremgår af 
prækvalifikationsannoncen, lægges der 
ikke op til, at der udskilles 
konkurrencedeltagere 
mellem konkurrencens fase 1 og 2. Det 
er naturligvis vores klare forventning, at 
alle 3 konkurrencedeltagere i fase 1 
viser forståelse for opgaven og afleverer 
et materiale i overensstemmelse med 
afleveringskravet og dermed går videre 
til fase 2.  
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Vi ønsker dog at tage forbehold for den 
situation, hvor ét eller flere af de 3 
konkurrencedeltagere har misforstået 
opgaven og/eller helt eller delvist ikke 
har opfyldt afleveringskravet for fase 1. I 
den situation vil der blive reduceret i det 
antal teams, der går videre til fase 2. 
 
Vi forventer dog ikke at den situation 
opstår. Dette blandt andet fordi 
konkurrencedeltagerne har mulighed for 
dialog med udbyder på 
opstartskonferencen i november 2018. 

 

1.5 02.10.2018 

Spørgsmål Svar 

I forbindelse med PQ-ansøgningen vil vi 
gerne høre, om der skal vedlægges 
støtteerklæringer fra underrådgivere og 
konsulenter til ansøgningen; og om der 
skal vedlægges serviceattest(er)? 

Nej, der skal ikke vedlægges 
støtteerklæringer eller serviceattester 
ifm. med ansøgningen. 

 

1.6 03.10.2018 

Spørgsmål Svar 

Er det muligt at få præciseret omfanget 
af det materiale, der ønskes afleveret i 
konkurrencens fase 1? 

Konkurrenceprogram og 
konkurrencebetingelser er forsat under 
udarbejdelse, og derfor kan vi ikke på 
nuværende tidspunkt præcisere 
afleveringskrav for fase 1. 

 


