15.03.2019

Vordingborg Kommune
Afdeling for Plan og By

Spørgsmål og svar vedr. BY OG VAND - Tre strategisk-fysiske
udviklingsplaner for Vordingborg, Præstø og Stege fra 07.03-13.03.2019

1.

Er det muligt at flere rådgiverteams kan opnå maksimumpoint i de tre
tildelingskriterier?
I teorien er dette en mulighed. Det vurderes dog usandsynligt.

2.

Kan Kommunen venligst præciserer hvordan tildelingen af point vægtes. Vil man
f.eks. opnå maksimumpoint ved, at indbudte cv og referencer indeholder de i
udbuddet oplistede kriterier? Og fratrækkes x antal point for hvert delkriterie som
ikke kan fremvises?
Hvis alle underkriterier er opfyldt i tilstrækkelig grad og er der vedlagt relevante referencer,
der understøtter kriterierne, vil der blive givet maximum-point.
Fratrækning af point vil forekomme, hvis ordregiver skønner at der ikke er en forventet
balance mellem hovedkriterierne organisation af tilgængelig og faglig ekspertise i projektet
samt viden fra tidligere forløb (referencer).

3.

Hvordan ønsker kommunen timeforbruget oplyst pr. nøglemedarbejder. Jf. udbuddet
ønskes en redegørelse for i hvilket omfang nøglemedarbejdere er til rådighed i
projektet – hvor skal det fremvises?
Der angives et skønnet timeforbrug til opgaven for hver af medarbejderne i teamet.

4.

Er der defineret en maksimal grænse for antallet af sider for både den samlede
ansøgning og pr. enkelte afsnit.
Nej.
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5.

Kan kommunen venligst bekræfte at aftalegrundet kører under ABR forenklet? Eller
oplyse hvilke aftalegrundlag opgaven udføres under?
Aftalegrundlaget bliver ABR forenklet.

6.

Spændet mellem strategi og konkrete tekniske løsninger er en balance. Vægter I højt,
at teamet indeholder højt specialiseret tekniske eksperter indenfor anlæg eller tænker
I at de tekniske løsninger også skal løses på det mere strategisk plan?
Det strategiske skal vægtes højest, men løsningerne skal også være gennemførlige i
praksis.

7.

Hvordan foreslås det i tilbuddet dokumenteret, at nøglemedarbejderne ift. ordregiver
er til rådighed for opgaven, således at andre igangværende aktiviteter de evt. måtte
være en del af, ikke påvirker løsning ad dele eller hele opgaven skitseret i udbuddet?
Når der ved en medarbejdere er angivet et skønnet timeforbrug, forventes det, at
medarbejderen er til rådighed for løsning af opgaven i nødvendigt omfang.

8.

Skal tilbuddet afleveres som tre separate prospekter – et for hver af
udviklingsplanerne eller som 1 samlet prospekt med tydelig angivelse af
løsningsbeskrivelse osv.; forskelle, vægtning og ligheder mellem udviklingsplanerne
for de enkelte havne?
Tilbud på udbudsmaterialet skal afleveres som ét samlet tilbud med klart definerede rammer
for hver enkelt af de tre byer som beskrevet i afsnit 3.3 Afleveringsform i udbudsmaterialet.

9.

Er der allerede en analyse af, hvilke konkrete vandsportsaktiviteter, som efterspørges
i de enkelte havne?
Der henvises til informationerne i udbudsmaterialet samt de vedlagte bilag, der danner
baggrund for tilbudsgivningen.

10.

Er der allerede en oversigt over foreningslokaler og offentlige bygninger i og nær
havneområderne?
Se svar på spørgsmål 9.

11.

Findes der en (foreløbig) liste over de centrale lokale aktører i de enkelte havne, som
tænkes inddraget?
Se svar på spørgsmål 9.

12.

Kan du sige noget mere konkret om afleveringskravene til tilbuddet?
Materialet skal afleveres i A4-format. Det samlede tilbud sendes elektronisk som pdf-fil til
mailadressen: byogvand@vordingborg.dk senest d. 27. marts 2019 kl. 12.00 som beskrevet
i afsnit 3.3 samt 3.4 i udbudsmaterialet.
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13.

Hvor mange sider skal de forskellige beskrivelser fx fylde? Hvor mange referencer?
Etc.
a.
b.
c.
d.
e.

Løsningsbeskrivelse
Metodevalg, beskrivelse og begrundelse
Tidsplan inkl. procesplan for borgerinvolvering (borgermøder, workshops mm.)
Intern organisationsplan (tilbudsgivers organisering) for opgaveløsningen
Referencer

Der er ikke krav til omfang af de enkelte beskrivelser eller antal referencer. Se også svar på
spørgsmål 4.
14.

Er der andet formalia til tilbuddet, end det der står beskrevet i punkt 3.3? Sideantal,
informationer om referencerne, antal etc. - eller er det blot op til vores egen
vurdering?
Nej. De angivne retningslinjer angivet i afsnit 3.3 i udbudsmaterialet beskriver krav til
afleveringsform. Se ligeledes svarene på spørgsmål 4 samt 8.

15.

Er det korrekt at referencerne kun må være 1-3 år gamle? Det er ikke lang tid - kan
dette udvides?
Referenceperioden udvides til at dække de sidste 5 år. Det opfordres dog til at vedlægge så
aktuelle referencer som muligt.

16.

Ordregiver har en beløbsramme på 1,1 mio. DKK til projektet. Skal udgifter til
oprettelse af digital borgerportal og omkostninger til leje af lokaler etc. dækkes inden
for denne ramme?
Nej. Der henvises til det specificerede i udbudsmaterialets afsnit 4.3.

17.

Ordregiver nedsætter en bred styregruppe bestående af tre udvalgsformænd og tre
næstformænd?
Der henvises til afsnit 4.1 Opgavebeskrivelse, under punktet - Organisering, samarbejde og
inddragelse.

18.

Er det tanken, at tilbudsgiver har et samarbejde eller fast mødeaktivitet med disse
grupper – foruden samarbejdet med projektlederne for hver af de tre
udviklingsplaner?
Styregruppen involveres ved opstart og ved forelæggelse af udkast til udviklingsplaner.

19.

I så fald, hvornår i processen ønskes de forskellige grupper inddraget og i hvilket
omfang forestiller ordregiver sig, at de inddrages?
Se svar på spørgsmål 18.
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20.

Er planen at engagere den udvalgte rådgiver i et videre forløb, når I har fået fuld
finansiering? Og hvis ikke, vil den udvalgte rådgiver så være udelukket fra eventuelle
fremtidige konkurrencer?
Hvis der i et videre forløb er behov, vil nye opgaver blive udbudt i en ny udbudsrunde, hvor
den til denne opgave udvalgte rådgiver kan byde på lige fod med andre rådgivere.

21.

Normalvis får man som rådgiver længere tid til udarbejdelsen af tilbud som dette og
da det er et omfattende materiale i efterspørger undrer vi os lidt over den meget korte
tidsfrist I giver til udarbejdelsen. Vi er derfor interesserede i at høre om der er en
grund til, at I har så travlt, eller om ikke I kunne være åbne for at forlænge
tidsrammen, så vi får mindst en uge mere til at udarbejde et gennemarbejdet tilbud,
som kan svare på jeres forskellige kriterier og krav og matche de store ambitioner for
projektet?
Tidsfristen for indgivelse af tilbud kan ikke forlænges. Den angivne tidsramme angivet i
udbudsmaterialet er politisk bestemt og følger den politiske kalender der allerede foreligger.
Da projektet ønskes gennemført i 2019, er projektet tilpasset dette med de angivne datoer
herunder udarbejdelse af planerne, høringer, politisk behandling mm.
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