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Spørgsmål og svar vedrørende udbud af håndværkerydelser til Københavns Erhvervsakademi – 

udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 236-429439 

22. 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. Spørgsmål: Svar: Besvar

et 
1.  ESPD Del III, Afsnit D 

Der står i 
prækvalifikationsbetin
gelserne ikke at dette 
punkt skal udfyldes, 
men det er muligt at 
svare i ESPD. Skal 
ansøger blot udelade 
at svare her? 

Ja. 
 
Der gøres opmærksom på, at der den 08.12.2016 er gjort 
en ny version af Prækvalifikationsbilag 1 tilgængelig ved 
udbudsmaterialet. Såfremt en ansøger har anvendt den 
oprindelige ansøgning til udarbejdelse af ansøgning, kan 
denne afleveres uden udfyldelse af ESPD Del III, Afsnit D. 

08.12 

2.  jeg har i dag hentet en 
ZIP-fil med 
prækvalifikationsmate
riale vedr udbud af 
håndværkerydelser på 
adressen 
http://www.kea.dk/da
/topmenu/om-
kea/udbud-paa-
kea/haandvaerkerydel
ser/ 
  
Men, den indeholdte 
ESDP fil peger på 
"Begrænset EU-udbud 
af byggerådgivning for 
Københavns 
Erhvervsakademi 
(KEA)", hvilket jeg ikke 
er hverken 
interesseret eller 

 Der er en ny version af prækvalifikationsbilag 1 
tilgængelig 08.12.2016. 

08.12 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
http://www.kea.dk/da/topmenu/om-kea/udbud-paa-kea/haandvaerkerydelser/
http://www.kea.dk/da/topmenu/om-kea/udbud-paa-kea/haandvaerkerydelser/
http://www.kea.dk/da/topmenu/om-kea/udbud-paa-kea/haandvaerkerydelser/
http://www.kea.dk/da/topmenu/om-kea/udbud-paa-kea/haandvaerkerydelser/
http://www.kea.dk/da/topmenu/om-kea/udbud-paa-kea/haandvaerkerydelser/
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kvalificeret til at byde 
på. 
  
Hvad gør jeg? 
 

3.  Er det korrekt 
forstået, at i 
prækvalifikationsfasen 
er det kun ESPDén 
samt 
Prækvalifikationsbilag 
2, Erklæring vedr. 
underleverandørers 
ressourcer der skal 
afleveres, hvis ikke 
man ansøger som 
konsortium og 
ligeledes ikke har 
noget at tilføje til 
Prækvalifikationsbilag 
4, aktindsigt.  
 
Samtidig vil jeg hører 
om det er korrekt, at i 
det digitale eksemplar, 
skal ESPDén afleveres 
som en XML fil. 

Ja, og bemærk at Prækvalifikationsbilag 2 – Erklæring 
vedr. underleverandørs ressourcer alene afleveres hvis 
ansøgeren ansøger om prækvalifikation med en 
underleverandør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, det digitale eksemplar bedes afleveret som en XML fil 
af hensyn til Ordregivers behandling af ansøgningerne. 

14.12 

4.  Hvis man ønsker at 
søge på flere 
delaftaler, skal der så 
udfyldes to ESPD, eller 
kan man i del II skrive 
flere delaftaler? 
 

Der henstilles til, at der udfyldes ét (1) ESPD for hver 
ansøgning.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at et ESPD maksimalt kan 
indeholde 5 referencer, og ansøger er berettiget til at 
anføre 5 referencer pr. delaftale der ansøges om 
prækvalifikation på. 

14.12 

5.  Hvis man kan skrive 
flere delaftaler i 
samme ESPD, kan man 
så også nøjes med at 
udfylde de resterende 
dokumenter en gang? 
 

Der henstilles til, at der udfyldes et ESPD for hver 
ansøgning.  
 
Såfremt der med resterende dokumenter henvises til 
Prækvalifikationsbilagene 2, 3 og 4 – så skal disse udfyldes 
og vedlægges ansøgningen på en delaftale såfremt dette 
er relevant for den konkrete delaftale. Det skal være 
muligt for ordregiver at udlede af ansøgningen på en 
delaftale, at ansøgeren har vedlagt 
Prækvalifikationsbilagene 2, 3 og/eller 4 for at kunne tage 
indholdet i betragtning i sin vurdering af ansøgningen. 

14.12 

6.  Er det et krav af den 
elektroniske ESPD som 

Nej, det er ikke et krav, at ansøgningen underskrives. 14.12 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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xml-fil underskrives 
eller er det nok at den 
fysiske (udprintede) 
ESPD underskrives? 
 

7.  Ønskes ESPD som pdf 
også lagt på USB-
stikket? 

Nej. 14.12 

8.  Punkt B i ESPD – 
Økonomisk & Finansiel 
formåen, bedes der 
om oplysninger der 
ikke er mulige at 
indtaste i ESPD som 
vanligt – er det en fejl 
? 

Det er muligt, at anføre forhold vedr. finansiel formåen i 
følgende boks i Del IV: Udvælgelseskriterier: 
 

 

14.12 

9.  Er det muligt at få 
oplistet opgavens 
omfang (de 
forventede typer 
arbejder) under 
Delaftale 1, EL-
arbejder, herunder 
stærkstrøm, 
svagstrøm og IT-
kabling? 

Det kan oplyses, at der blandt andet forventes udført 
følgende typiske arbejder under delaftale 1, EL-arbejder, 
herunder stærkstrøm, svagstrøm og IT-kabling: 

 Fejlfinding, reparation og udskiftning af 
eksisterende elinstallationer 

 Etablering af nye og flytning af elinstallationer 

 Diverse tavlereparationer 

 Reparation og udskiftning af armatur 

 Stikkontakter 

 Hovedtavler 

 Relæer 

 Belysningsopgaver 

 Jording (etablering af bl.a. jordspyd) 

 Kabelføringer for stærkstrøm og svagstrøm 

 Arbejdet finder sted indendørs og udendørs 

 Udarbejdelse af energiberegninger 

 IT-kabling 

 Akutte opgaver 
 

Dette afskærer eller udelukker ikke KEA’s behov for andre 
typer af arbejder på delaftalen. 

15.12 

10.  Når jeg henter xml 
filen ned kan jeg ikke 
læse den? 
 

Prækvalifikationsbilag 1 – Det fælles europæisk 
udbudsdokument (ESPD) er en XML-fil. Denne skal 
indlæses i ESPD-tjenesten på følgende hjemmeside: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=da 
 
Der er en nærmere vejledning hertil i Prækvalifikations og 
-tilbudsbetingelsernes pkt. 2.2.1. 

22.12 

 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da
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Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 

Nr. Afsnit: Tilføjelse Besvaret 
1.    [dato] 

 

Revideret udbudsmateriale er udarbejdet og datomarkeret. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/

