
Spørgsmål og svar, spørgsmål modtaget 24. april 2015 

 

Spørgsmål 1: I udbudsbetingelserne fremgår det af afsnit 1.3.3. at projektet skal være afsluttet 1. oktober 
2015. Vi antager at dette er en fejl, da det andre steder fremgår, at projektet skal være afsluttet senest 15. 
november 2015  
Svar 1:  Ja, det er en fejl i 1.3.3. Projektet (begge delprojekter) skal afsluttes 15. november 2015. 

 
Spørgsmål 2: I udbudsbetingelserne fremgår det af afsnit 1.4.3.1, at valg af leverandør sker på baggrund af 
tilbudskriteriet: det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette gentages principielt i afsnit 1.4.3.2. Hvordan 
skal dette forstås, når det ligeledes i afsnit 1.4.3.2 fremgår, at prisen ikke indgår som en del af tildelingen, 
men alene prisen på optionen indgår i tilbudsvurderingen (med 10% ifølge tabellen i afsnit 1.4.3.2). Det 
fremgår tillige af afsnittet, at tilbuddene vil blive vurderet efter de tildelingskriterier, der i prioriteret 
rækkefølge er angivet i tabellen i afsnittet. Kan du belyse, hvorledes ’det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud’ skal opfattes i denne sammenhæng? 
Svar 1: Der er to muligheder for tildelingskriterier i EU-udbud: 1) laveste pris og 2) økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. Ved det økonomisk mest fordelagtige tilbud er der ikke et krav, at prisen skal indgå som 
kriterie, eller hvor meget prisen skal vægtes. NST ønsker at gøre brug af det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, dvs. det tilbud, hvor det vurderes at opgaven løses bedst muligt inden for de givne rammer. Derfor 
vægtes metode, opgaveløsning, kvalifikationer og tidsplan med samlet 90%. I tabellen angives desuden, at 
timeprisen på optioner vægtes med 10%. Dette er for at undgå uforholdsmæssigt høje timepriser i tilfælde, 
hvor der ønskes en option. 

 
Spørgsmål 3: I udbudsmaterialet for revision af handlingsplanen for invasive arter fremgår det under 
opgavebeskrivelsen, at rådgiver indsender foreløbige resultater til NST den 12. juni. Dette er blot et par 
dage efter opgavestart, så vi antager at dette er en fejl. Kan du oplyse os den korrekte dato for denne 
milepæl? 
Svar 3: Det er korrekt, at der i udbudsmaterialet under opgavebeskrivelsen for delprojektet ”Revision af 
handlingsplanen for invasive arter” er en fejl, idet det fremgår, at der skal leveres foreløbige resultater 
12/6. Der leveres foreløbige resultater på delprojektet ”Revision af handlingsplan for invasive arter” til 
Naturstyrelsen den 1/9. 

 


