Spørgsmål og svar - EU-udbud af rådgivningsydelser til Aalborg Energikoncern - Prækvalifikation

Spørgsmål nr.
1

Modtaget
01.08.2017

Henvisning
ESPD'ets Del II
afsnit A

2

01.08.2017

ESPD'ets Del IV - Er det korrekt forstået at der kun skal oplyses den samlede
Udvælgelseskrit årsomsætning de seneste 3 år for hele virksomheden og ikke
erier
den specifikke omsætning virksomheden har haft på hver
enkelt delaftale område?

3

01.08.2017

4

10.08.2017

ESPD'ets Del IV - Såfremt der svares bekræftende på ovenstående spørgsmål, Ansøger skal kun dokumentere de krav til økonomisk og
03.08.2017
afsnit B
hvorledes skal den efterspurgte ”Specifikke årsomsætning” finansiel kapacitet, som fremgår af udbudsbekendtgørelsen.
i ESPD’en Del IV B forstås?
Ordregiver ønsker ikke oplysninger om ansøgernes
specifikke årsomsætning, hvorfor ”Specifikke
årsomsætning” i ESPD’ets del IV, afsnit B nu er fjernet.
Ordregiver har i stedet indsat feltet "Finansielle nøgletal"
hvori ansøger skal angive resultat før skat, samt feltet
"Øvrige økonomiske og finansielle krav" hvori angives
egenkapitalen.
Rammeaftale nr. Ved gennemgang af henholdsvis delaftale 3 og delaftale 9, Rammeaftale 3 skal udelukende indeholde
21.08.2017
3, side 6, afsnit II er der opstået tvivl om hvornår den ene henholdsvis den
rådgivningsydelser til Termis til fjermvarme- og fjernkølings
2.4, - Beskrivelse anden delaftale kommer i spil på Nordjyllandsværket blok 3. ledningsnet. Rammeaftale 9 skal indeholde alle
af udbuddet
Kan AEH beskrive mere detaljeret hvilke rådgivningsydelser rådgivningsydelser vedr. procesberegninger og
der er omfattet af Rammeaftale nr. 3 indenfor området –
procesovervågning i TURABS på Nordjyllandsværkets blok 3.
driftsovervågning og procesoptimering af
Nordjyllandsværkets blok 3 set i forhold til de ydelser der er
efterspurgt under Rammeaftale 9 Procesberegninger –
TURABS – Nordjyllandsværket.

5

10.08.2017

6

10.08.2017
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Udbudsbekendt
gørelsen.
Rammeaftale 1,
punkt II 2.9 side
4, Reference nr.
4. Termiske
anlæg.
Rammeaftale A,
pkt. 17

Spørgsmål
Såfremt der ønskes at byde på flere eller alle delaftalerne, er
det så korrekt forstået at der kun skal fremsende en (1) samlet
ESPD gældende for alle delaftalerne?
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Svar
Besvaret/offentliggjort
Ansøgeren opfordres til at aflevere et ESPD for hver
03.08.2017
rammeaftale, der anmodes om prækvalifikation på.
Rammeaftalens nummer skal angives i ESPD'ets del II, afsnit
A. Ansøgeren skal for hver rammeaftale beskrive
referencerne, der dokumenterer den relevante erfaring for
den konkrete rammeaftale – både som dokumentation for
opfyldelse af mindstekravene, men også til brug for den
eventuelle udvælgelse. For at undgå uklarheder i forhold til
hvilken referencer, der vedrører de enkelte rammeaftaler,
finder Ordregiver det ikke hensigtsmæssigt, at ESPD'et
dækker flere rammeaftaler.
Ja, det er korrekt forstået, at der kun skal oplyses den
samlede årsomsætning de seneste 3 år for den ansøgende
virksomhed.

03.08.2017

I forbindelse med Rammeaftale 1 bedes AEH beskrive de
anlægs typer/komponenter, som er omfattet af punktet
Termiske anlæg.

De opgaver der forventligt hovedsalig vil omfatte "Termiske 21.08.2017
anlæg" omfatter fyringsanlæg, installationer og
komponenter, som AEH i dag anvender til produktion og
distribution af fjernvarme samt de beskrevne fagområder
rammeaftale 1 pkt. 2.

Det fremgår at der i forbindelse med indgåelse af de enkelte
rådgiveraftaler kan stilles krav om en projektforsikring – vil
Aalborg Energi i givet fald afholde omkostningerne til denne
eller skal rådgiver prissætte den som en del af tilbuddet?

Ordregiver vil i forbindelse med opdateringen af
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, sørge for, at materialet afspejler, at et
eventuelt ønske om projektforsikring i de konkrete
projekter vil blive håndteret som en ekstra udgift ved siden
af det øvrige honorar.

21.08.2017
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Spørgsmål nr.
7

Modtaget
10.08.2017

Henvisning
Rammeaftale A
pkt 18

8

10.08.2017

Rammeaftale A
pkt 18

9

10.08.2017

Rammeaftale A
pkt 19. Mangler

10

10.08.2017

Rammeaftale A
punkt 26

11

10.08.2017

Rammeaftale A
punkt 28
Rettigheder

12

10.08.2017

Rammeaftale A
punkt 32
Overdragelse

13

10.08.2017

Rammeaftale B, Det fremgår at der i forbindelse med indgåelse af de enkelte
pkt. 18
rådgiveraftaler kan stilles krav om en projektforsikring – vil
Aalborg Energi i givet fald afholde omkostningerne til denne
eller skal rådgiver prissætte den som en del af tilbuddet?
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Spørgsmål
Det er noteret, at dagsboden maksimalt kan være 25% af
faktisk optjent honorar. Dette er væsentlig over hvad der er
kutyme inden for branchen og et fordyrende krav. Det
foreslås derfor at dette nedsætte til 10% af det faktiske
udbetalte honorar.
Vil Aalborg Energi overveje at sætte et loft på erstatningen i
tilfælde af forsinkelse – rådgiver kan ikke forsikringsdække
sit eventuelle forsinkelsesansvar. Og vil Aalborg Energi
endvidere overveje at dagbod er den eneste
misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse, når der er aftalt
dagbod?

Svar
Besvaret/offentliggjort
Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

Kravet om omprojektering ved fejl kan umiddelbart tolkes
meget bredt. Dels hvornår er en fejl en fejl, og hvor meget
skal projektet fordyres før end dette krav træder i kraft,
henholdsvis i procent og i tal. Det foreslås at kravet
udelades. Hvis dette ikke er acceptabelt, så bedes Aalborg
Energi nærmere definere rammerne for kravet om
omprojektering.
Ansvarsbegrænsningen på 10 gange honorar er højere en
normal kutyme. Det foreslås at dette sættes ned på 3 gange
honorars størrelse for den enkelte delaftale.

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

Der er forståelse for at der er tilfælde hvor Aalborg Energi
har brug for at særlig krav til rettigheder af det af Rådgiver
udarbejdede materiale. Det foreslås derfor at i disse tilfælde
aftales det inden arbejdet påbegyndelse (evt ved
afkrydsning på ATR’en). Alle andre tilfælde følges ABR 89
kapitel 4.
Ligesom at Rådgiver kun kan overdrage rettigheder og
forpligtelser til tredjemand ved accept fra Aalborg Energi, så
bør Rådgiver også have muligheden for at gøre indsigelse
eller i det mindste at det alene sker efter indhentet,
skriftligt samtykke, hvis Aalborg Energi overdrager
rettigheder og forpligtigelser til tredjemand..

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

Ordregiver vil i forbindelse med opdateringen af
21.08.2017
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, sørge for, at materialet justeres på dette
punkt. Det vil således blive præciseret, at erstatningen –
også ved forsinkelse - er maksimeret som anført i pkt. 26, 3.
afsnit, dvs. i udgangspunktet "til 10 gange det maksimalt
aftalte honorar for opgaven tillagt skriftligt godkendte
udvidelse af det maksimale honorar."

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.
Ordregiver forventer dog at imødekomme spørger således,
at bestemmelsen i forbindelse med opdateringen af
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, vil blive justeret således, at rådgiveren
vil kunne kræve forudgående sikkerhedsstillelse i
forbindelse med træk på rammeaftalen, hvis denne skulle
overgå til en privat aktør.

Ordregiver vil i forbindelse med opdateringen af
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, sørge for, at materialet afspejler, at et
eventuelt ønske om projektforsikring i de konkrete
projekter vil blive håndteret som en ekstra udgift ved siden
af det øvrige honorar.

21.08.2017
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Spørgsmål nr.
14

Modtaget
10.08.2017

Henvisning
Rammeaftale B
pkt 19

Spørgsmål
Vil Aalborg Energi overveje at sætte et loft på erstatningen i
tilfælde af forsinkelse – rådgiver kan ikke forsikringsdække
sit eventuelle forsinkelsesansvar. Og vil Aalborg Energi
endvidere overveje at dagbod er den eneste
misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse, når der er aftalt
dagbod?

Svar
Besvaret/offentliggjort
Ordregiver vil i forbindelse med opdateringen af
21.08.2017
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, sørge for, at materialet justeres på dette
punkt. Det vil således blive præciseret, at erstatningen –
også ved forsinkelse - er maksimeret som anført i pkt. 27, 3.
afsnit, dvs. i udgangspunktet "til 10 gange det maksimalt
aftalte honorar for opgaven tillagt skriftligt godkendte
udvidelse af det maksimale honorar."

15

10.08.2017

Rammeaftale B
pkt 19

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

16

10.08.2017

Rammeaftale B
pkt 20. Mangler

17

10.08.2017

Rammeaftale B
punkt 27

Det er noteret at dagsboden maksimalt kan være 25% af
faktisk optjent honorar. Dette er væsentlig over hvad der er
kutyme inden for branchen og et fordyrende krav. Det
foreslås derfor at dette nedsætte til 10% af det faktiske
udbetalte honorar.
Kravet om omprojektering ved fejl kan umiddelbart tolkes
meget bredt. Dels hvornår er en fejl en fejl, og hvor meget
skal projektet fordyres før end dette krav træder i kraft,
henholdsvis i procent og i tal. Det foreslås at kravet
udelades. Hvis dette ikke er acceptabelt, så bedes Aalborg
Energi nærmere definere rammerne for kravet om
omprojektering.
Ansvarsbegrænsningen på 10 gange honorar er højere en
normal kutyme. Det foreslås at dette sættes ned på 3 gange
honorars størrelse for den enkelte delaftale.

18

10.08.2017

Rammeaftale B
punkt 29
Rettigheder

Der er forståelse for at der er tilfælde hvor Aalborg Energi
har brug for at særlig krav til rettigheder af det af Rådgiver
udarbejdede materiale. Det foreslås derfor at i disse tilfælde
aftales det inden arbejdet påbegyndelse (evt ved
afkrydsning på ATR’en og/eller i miniudbuddet). Alle andre
tilfælde følges ABR 89 kapitel 4.

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

19

10.08.2017

Rammeaftale B
punkt 33
Overdragelse

Ligesom at Rådgiver kun kan overdrage rettigheder og
forpligtelser til tredjemand ved accept fra Aalborg Energi, så
bør Rådgiver også have muligheden for at gøre indsigelse
eller i det mindste at det alene sker efter indhentet,
skriftligt samtykke, hvis Aalborg Energi overdrager
rettigheder og forpligtigelser til tredjemand.

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.
Ordregiver forventer dog at imødekomme spørger således,
at bestemmelsen i forbindelse med opdateringen af
udbudsmaterialet, som vil ske efter gennemførelsen af
prækvalifikationen, vil blive justeret således, at rådgiveren
vil kunne kræve forudgående sikkerhedsstillelse i
forbindelse med træk på rammeaftalen, hvis denne skulle
overgå til en privat aktør.

20

10.08.2017

Rammeaftalen AEH bedes uddybe hvad der forventes af rådgivningsydelser
nr. 6, vedr. Miljø under punkt 2 - Verificering af kulbåndsvægte.
og VVM afsnit II
2.9 side 10 –
punkt 2 –
Verificering af
kulbåndsvægte

De rådgivningsydelser der forventligt hovedsalig vil omfatte 21.08.2017
opgaver under punket Verificering af kulbåndsvægte er som
følgende: rådgivningsydelser i forbindelse med opfølgning
og kontrol med vægtverificering, rådgivning og beregninger
ifb. afgifter, rådgivning og beregninger ifb. med CO 2, og CO2
verificering, o.l.
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Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.

Spørgers holdning er noteret, men fører ikke umiddelbart til 21.08.2017
en ændring af materialet. Der henvises til muligheden for at
anføre forholdet med yderligere motivation i bilag X i
forbindelse med afgivelsen af det indledende tilbud.
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Spørgsmål nr.
21

Modtaget
11.08.2017

Henvisning
Delkontrakt
nummer 3
”Procesberegnin
ger – Termis
vedligehold mv

22

14.08.2017

Med henvisning kan referencer vedlægges i separat dokument som bilag til
til punkt III.1.3 i ESPD?
udbudsbekendtg
ørelse

23

14.08.2017

Med henvisning Ønskes der udelukkende konkrete referencer eller kan
til punkt III.1.3 i lignende referencer samles i en gruppereference?
udbudsbekendtg
ørelse

Der ønskes konkrete referencer. Er det tale om levererancer 21.08.2017
leveret som del af en rammeaftale til samme klient kan de
dog samles i en gruppe.

24

14.08.2017

14.08.2017

Ydelserne i rammeaftale 4 skal dække opgaver både på
Nordjyllandsværket og opgaver ved Fjernvarme og
Fjernkøling.
Jo, rådgivningsydelserne er også relevante for de nævnte
områder.

21.08.2017

25

26

14.08.2017

Disse rådgivningsydelser er også indeholdt i rammeaftale 4

21.08.2017

27

14.08.2017

Rammeaftale nr. Er det korrekt at ydelserne i rammeaftale 4 – El og SRO
4
udelukkende vedrører el og SRO på kraftværkssiden
(Nordjyllandsværket)?
Rammeaftale nr. Er rådgivningsydelser inden for el og SRO ikke relevant i
4
forbindelse med øvrige maskinanlæg, herunder interne
styretavler, I/O tavler og frekvensomformere til kedel- og
maskinanlæg?
Rammeaftale nr. Ligger rådgivningsydelser for el og SRO til pumpestationer,
4
veksleranlæg, varmecentraler og decentrale motoranlæg
under rammeaftale 2 eller 7?
Rammeaftale nr. Er det korrekt forstået at de 5 omtalte fagområder 1-5 i pkt.
3
II.2.9 i rammeaftale 3 - Procesberegninger - Termis
vedligehold mv. udelukkende omhandler brug af Termis?

Ja, det er korrekt forstået, at rammeaftale 3 omhandler
daglig brug og vedligeholdelse af eksisterende
Termismodel.

21.08.2017

28

14.08.2017

Det er korrekt. Det er beskrevet at det kræver et højt niveau 21.08.2017
af kendskab til procestekniske og maskintekniske forhold
inden for kraftværksanlæg.

29

14.08.2017

Rammeaftale nr. I bilag til rammeaftale 3 står der at ydelserne kræver
3
generelt højt niveau af kendskab til procestekniske og
maskintekniske forhold inden for kraftværksanlæg,
herunder indsigt i eksisterende SCADA systemer. Er det
korrekt at kraftværksanlæg og SCADA systemer hører under
denne rammeaftale?
Rammeaftale nr. Er det korrekt at fagområde 2. ”Verificering af
6
kulbåndsvægte” hører under rammeaftale 6 - Miljø og VVM?

30

14.08.2017

I beskrivelse af Er det rigtigt, at referencer indenfor disse fagområder ikke
udbuddet er
vil blive tillagt værdi i rammeaftale 6 jf. de 5 omtalte
arbejdsmiljø,
fagområder 1-5 i pkt. II.2.9
beredskab mv.
omtalt i
rammeaftale 6 Miljø og VVM

Fagområderne i rammeaftale 6, pkt. 2 og erfaringer vil indgå 21.08.2017
i evaluering at tilbud. De 5 omtalte fagområder 1-5 i pkt.
II.2.9 vil være grundlag for evaluering af præ-kvalifikationen.
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Spørgsmål
Hvis vi har medarbejdere med erfaring inden for et af
delkontraktens områder, vil vi så kunne komme i
betragtning til opgaven, selvom vi som firma ikke kan stille
med egne referencer?
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Svar
Besvaret/offentliggjort
Der er ikke i udbudsmaterialet gjort plads til, at en
21.08.2017
virksomhed kan påberåbe sig andre virksomheders
refencer, hvis man har overtaget medarbejdere herfra. Som
det fremgår, vil der dog blive prækvalificeret 5
virksomheder, og valget mellem disse vil blive foretaget på
baggrund af de 5 forskellige områder i prioriteret
rækkefølge.
Nej - Ordregiver skal anmode om at referencerne beskrives i 21.08.2017
ESPD.

Ja, det er korrekt.

21.08.2017

21.08.2017
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Spørgsmål nr.
31

Modtaget
14.08.2017

32

17.08.2017

33

17.08.2017

Rammeaftale nr. Der efterspørges referencer og CV’er indenfor ”Verificering Ja, det er korrekt at der menes kulbåndsvægte.
6 - Miljø og VVM af kulbåndsvægte”. Nogen steder står der ”kulbådsvægte”.
Er det korrekt antaget at der menes ”kulbåndsvægte”?

34

17.08.2017

35

17.08.2017

Rammeaftale nr. Hvilken erfaring tillægges betydelig værdi ifbm evaluering af Det fremgår af tilbudsskabelonen, pkt. 3.2.2. og 3.2.3, at det 21.08.2017
6 - Miljø og VVM præ-kvalifikation og tilbud og hvilke opgaver relateret til
vægtes positivt, at "de tilbudte kompetencer skal have
kulbåndsvægte vil der blive tale om?
rammeaftale-relevant erfaring. Hermed menes
arbejdsmæssig erfaring inden for de eller det arbejdsområde,
som er gengivet i rammeaftalens tilhørende
ydelsesbeskrivelse ", og at "Tilbudsgiveren tilbyder ekspertise
inden for så mange af de angivne fag-områder og
opgavetyper ". "Verificering af kulbåndsvægte" indgår i
ydelsesbeskrivelsen under pkt. 2 "fagområder", og erfaring
med verificering af kulbåndsvægte vil følgelig indgå i
evalueringen af tilbud sammen med erfaring i relation til de
øvrige dele af ydelsesbeskrivelsen og de enkelte
fagområder.
Rammeaftale nr. Skal det bydende firma kunne foretage lovpligtig
Nej, den bydenede rådgiver skal ikke kunne forestå den
21.08.2017
6 - Miljø og VVM verificering af kulbåndsvægte? Som vi forstår det må en
lovpligtige verificering af kulbåndsvægtene.
sådan verificering kun foretages af et laboratorium der er
certificeret og godkendt af myndighederne. Dette er ikke en
rådgivningsydelse og som et rådgivningsfirma dækker vores
forsikring ikke en sådan ydelse.

36

17.08.2017

37

17.08.2017
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Henvisning
Spørgsmål
Rammeaftale nr. Er det korrekt at ydelserne i rammeaftale 7 – Bygge- og
7
anlæg kræver generelt højt niveau af kendskab til bygge- og
anlægstekniske forhold og specielt indsigt i procestekniske,
maskintekniske, el-tekniske forhold inden for
kraftværksanlæg og varmeproducerende anlæg, når
fagområderne ikke direkte har noget med kraftværksanlæg
og varmeproducerende anlæg at gøre, men derimod bygge
og anlægstekniske opgaver?
Rammeaftale nr. Der efterspørges ifbm tilbudsgivning CV’er med referencer
4 - El og SRO
indenfor ”Brintanlæg for generator køling”. Tillægges dette
betydelig vægt ifbm evalueringen?
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Rammeaftale nr. Menes alternativt at rådgiveren skal kunne ordre
6 - Miljø og VVM verificering af kulbåndsvægte hos en underleverandør samt
rådgive omkring dette?
Rammeaftale nr. Tillægges referencer og CV’er relateret til ”Verificering af
6 - Miljø og VVM kulbåndsvægte” betydelig vægt ifbm evalueringen af prækvalifikation og tilbud?

Svar
Det er korrekt, at der ønskes at rådgiveren har et højt
niveau af kendskab og indsigt i kræftværksanlæg og
varmeproducerendeanlæg.

Besvaret/offentliggjort
21.08.2017

Det fremgår af tilbudsskabelonen, pkt. 3.2.2. og 3.2.3, at det 21.08.2017
vægtes positivt, at "de tilbudte kompetencer skal have
rammeaftale-relevant erfaring. Hermed menes
arbejdsmæssig erfaring inden for de eller det arbejdsområde,
som er gengivet i rammeaftalens tilhørende
ydelsesbeskrivelse ", og at "Tilbudsgiveren tilbyder ekspertise
inden for så mange af de angivne fag-områder og
opgavetyper ". "Brintanlæg for generatorkøling" indgår i
ydelsesbeskrivelsen under pkt. 2 "fagområder", og erfaring
hermed vil følgelig indgå i evalueringen af tilbud.
21.08.2017

Det vil også være en opgave som varetages under denne
rammeaftale.

21.08.2017

I forhold til prækvalifikationen henvises til pkt. II.2.9 og
svaret på spg. 30. For så vidt angår tilbudsevalueringen
henvises til svaret på spg. 34.

21.08.2017
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