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1 Besvarelse af spørgsmål fra de bydende 

Nr.  Spørgsmål Svar 

1. Hvordan aftales besigtigelse? 
Bliver det én bestemt dag eller 
kan vi lave aftaler om besøg? 
 

De bydende er forpligtiget til ved selvsyn at besigtige eksiste-
rende forhold, forud for tilbudsgivning. Besigtigelse kan ske 
efter forudgående aftale med Støvring Kraftvarmeværk, drifts-
leder Claus Haparanda. 
 
Der bliver således ikke en fælles besigtigelse. 
 
Manglende kendskab til eksisterende forhold kan ikke udløse 
krav om ekstrabetaling. 

2. 4.10 Fordampere 
Syrefaste rør = AISI 316 er det 
korrekt? 
 
Hvorfor 7 mm finneafstand? 
Der skal jo ikke være is på fin-
nerne (eller være plads til Is) 
De skal afrimes så ofte at der 
ikke bygges is op og derfor er 
der ikke behov for 7 mm fin-
neafstand (spørgsmål forkor-
tet) 

Alle rør på fordamperne skal udføres som syrefaste rustfrie rør 
i stålkvalitet EN 1.4404. 
 
Finneafstand på minimum 7 mm fastholdes som beskrevet i ud-
bud. 
 
Der kan vedlægges alternativt tilbud (option) på fordamper 
med mindre minimums afstand, hvor der skal redegøres for de 
tekniske og økonomiske fordele og ulemper ved denne løsning. 

3. 4.1 Varmepumpeanlæg 
Skal de 500 m2 som er angivet 
i dokumentet ”Løsning_2” Ar-
kitekt placering af fordamper-
gården opfattes som en be-
grænsning i udbredelsen af 
fordamperne? 
 

Arealangivelserne på figur 2 og i bilagsdokument ”Løsning_2” 
er vejledende areal behov, og skal således ikke tolkes som be-
grænsning for det disponible areal for teknikbygningen og for-
damperne. 

4. 4.7 Teknikbygning, maskin-, 
tavle-, og transformatorrum  
Hvilke komponenter skal 
kunne bære en 50% kapacitets 
udvidelse fra start? 

Bygherre forventer at skulle udvide varmepumpekapaciteten 
på et senere tidspunkt. Derfor er det et ønske, at maskinrum-
met indeholder plads og er forberedt til installation af yderli-
gere kapacitet. Den fremtidige udvidelse skal pladsmæssigt 
svare til en udvidelse på 50% af den samlede tilbudte varme-
pumpekonfiguration i tilbuddet. 
 
Det præciseres at det i maskinrummet skal være 50% disponi-
bel plads i forhold til den tilbudte varmepumpekonfiguration.  

5. 4.12.6 kompressor- og varme-
pumpestyringens sammen-
bygning med SRO-anlæg 
 
Vil bygherre accepterer et låst 
PLC program, hvor en even-
tuel udvidelse, kun kan gen-
nemføres af samme leveran-
dør? 

Der må ikke være aflåste funktioner i anlæggets software, og 
al software, kildekode samt licenser er bygherrens ejendom 
efter aflevering. 
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6. 4.8.2 Støjkrav 
Der mangler oplysninger om 
lydniveauer fra gasmotorer og 
kedler 

Svar indarbejdes rettelsesblad nr. 2. 

 

2 Ændringer og præciseringer til udbudsmaterialet 

 

Nr. Udbudsbekendtgørelse og ESPD dokument 
 Rettelse: Udbud følger forsyningsvirksomhedsdirektivet, §45: Offentlig udbud. 

 0. Byggesagsbeskrivelse BB 
1.3 + 2.5 Tilbudsindhentning, afsnit 1.3 og 2.5 

Udgår: 
Entrepriserne udbydes som EU-udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet uden prækva-
lifikation, med forhandling.  
Tilføjelse: 
Entrepriserne udbydes som EU-udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet §45: Offentlig 
udbud. 
 

2.1 Grundlag 
Udgår: 
1. Alle på stedet gældende love og regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte 

på arbejde af den her omhandlende art indbefattet i grundlaget for entreprisen. 

2. Rebild Kommune - Lokalplan nr. 272 og lokalplan nr. 097 

3. Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og vejledninger. 

4. Nærværende betingelser og beskrivelser med bilag og eventuelle rettelsesblade. 

Tilføjelse: 

1. Alle på stedet gældende love og regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på 

arbejde af den her omhandlende art indbefattet i grundlaget for entreprisen. 

2. Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 med tilføjelser 

3. Rebild Kommune - Lokalplan nr. 272 og lokalplan nr. 097 

4. Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og vejledninger. 

5. Nærværende betingelser og beskrivelser med bilag og eventuelle rettelsesblade. 

 

2.6 Vurdering af tilbud 
Tilføjelse: 
På baggrund af nedenstående kriterier vil bygherre udvælge op til 7 tilbudsgivere, der vil 
indgå i bedømmelse for økonomisk mest fordelsagtige tilbud. 
 
Minimumskrav 
Tilbudsgivere, der ikke kan dokumentere nedenstående minimumskrav vil IKKE blive be-
dømt ved tilbudsevaluering: 
 
Minimumskrav, faglige kompetencer 
Tilbud skal vedlægges CV’er på nøglepersoner, der tilknyttes dette projekt.  
Nøglepersoner skal opfylde flg. minimumskrav: 
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Tilbudsgiver og tilbudsgivers nøglepersoner, der er tilknyttet dette projekt, skal kunne do-
kumentere erfaring med dimensionering og etablering af varmepumper med nominel effekt 
på min. 1 MW varme inden for de seneste 5 år. 
Sprog: Kommunikationssproget er dansk. Nøglepersoner med kontakt til bygherre og byg-
geledelse skal kunne kommunikere på flydende dansk, mundtligt og skriftligt. Sprogkund-
skaber skal fremgå af vedlagte CV’er. 
 
Minimumskrav, økonomi: 
Som bilag til tilbud skal der vedlægges erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at til-
budsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT93 §6 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for 
forudbetaling af 1. rate). Tilbudsgiver, der ikke kan dokumentere at der kan stilles bankga-
ranti vil IKKE blive bedømt ved tilbudsevaluering. 
 
Økonomiske oplysninger: 
Iht. ESPD-dokument del IV skal tilbud vedlægges oplysninger omkring økonomisk og finan-
siel formåen og teknisk formåen. 
 
Som bilag til tilbud skal vedlægges flg. oplysninger: 
 
Samlet årsomsætning: 
Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virk-
somheder der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger 
omkring årsomsætning. 
 
Finansielle nøgletal: 
Nøgletal for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. 
Virksomheder der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplys-
ninger omkring nøgletal 
Følgende nøgletal skal oplyses: 

- Resultat før skat  
- Egenkapital   
- Soliditetsgrad 
- Likviditetsgrad  

 

 


