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Dato  Nummer  Spørgsmål  Svar 
 

16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? 
Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange 
personer forventer I cirka, at der vil deltage? 
 

Omfanget, udstrækningen og antal deltagere vil være op 
til tilbudsgiver og dennes research, metodevalg og 
erfaringer, der lægges til grund for et rimeligt og realistisk 
bud.  
  
Udbuddet er netop lagt op, så det er muligt at komme på 
banen med det format, som man mener at kunne 
argumentere for og realisere. Dette vil bedømmelsen tage 
udgangspunkt i, jf. bilag 1 og tildelingskriterierne. 
 

25.02.2015 2 
 

Når jeg forsøger at åbne dokumentet 
Kompetenceudvikling_Udbudstekst_fuld_længde_10.02.2015.pdf 
er det kontrakten der bliver tilgængelig. Udbudsteksten kan jeg 
ikke finde. Håber du kan hjælpe mig. 
 

Nedenstående link åbner udbudsteksten i hele sin helhed, 
inkl. kontrakten, og du kan finde selve 
opfordringsskrivelsen, opgavebeskrivelsen mv. længere 
nede i teksten i bilagene (s. 5-18). 
 

17.03.2015 3 Ifb. med ” Udbud - Kompetenceudvikling - supplerende 
læringsforløb og aktiviteter” har vi følgende spørgsmål, vi beder 
om svar på: 
 
Format:  
 

1. Vedr. Bilag 1 ”Aflevering af tilbud” og afsnit 2.9 i bilag 2 
”Krav til tilbud” .  
Det fremgår af disse afsnit, at tilbudsgivers besvarelse 
skal tage udgangspunkt i bilag 3 og 4. I ”Krav til tilbud” 6. 
bullit nævnes dog i parentes et bilag 6. Hvilket bilag 
sigtes der til her? Vi antager, at vores tilbud er 
konditionelt, uanset at der ikke fremsendes et udfyldt 
bilag 6, ligesom vi heller ikke læser, at bilag 5: 
Samarbejdsorganisation skal udfyldes ved tilbudsgivning. 

1. Der er tale om fejl i udbudsmaterialet, disse er rettet er i 
de opdaterede dokumenter på udbud.dk, hvor der også er 
blevet uddybet, hvad som forventes udfyldt. Tilbudsgiver 
skal udfylde bilag 3-6, samt bilag 7 (Tro og love-
erklæringen). Bilag 6 er et ikke-bindende forslag til 
betalingsplan, som danner udgangspunkt for den senere 
aftalte betalingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udbud.dk/Handlers/File.ashx?fileid=33962
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Dvs. at Tro og loveerklæring samt bilag 3 og 4 er de 
eneste dokumenter fra udbudsmaterialet, som skal 
fremsendes for at tilbuddet er konditionelt. Er det korrekt 
forstået?  
 

2. Vedr. bilag 3 og 4:  
Skal tilbudsgiver benytte de vedhæftede word-filer i sin 
besvarelse eller er det tilstrækkeligt, at de afsnit, der 
fremgår af bilagene alle indgår i tilbudsgivers besvarelse? 
 

3. Vedr. bilag 4: Pris og allokerede medarbejdere”. 
a. I afsnittet: ”ALLOKEREDE MEDARBEJDERE” 

henvises til de ”i bilag 2 anførte konsulentkategorier”. 
Der er ikke angivet nogle konsulentkategorier i bilag 2 
Opgavebeskrivelse. Skal tilbudsgiver selv træffe valg 
om konsulentkategorier og redegøre for disse 
kategorier? Kan dette i så fald vedlægges som bilag? 

b. Det fremgår af bilag 4, at dette maksimalt må fylde 2 
sider. Samtidig stilles der krav om beskrivelser af hver 
enkelt allokeret medarbejders generelle og 
ydelsesspecifikke kompetencer m.m. Det vurderes 
vanskeligt at overholde formatkravene, såfremt disse 
forhold skal skrives direkte ind i tilbudsteksten. Kan 
der redegøres for disse forhold i bilagsform - 
eksempelvis i den enkelte medarbejders CV. 
 

4. Det fremgår af udbudsmaterialet (bilag 1 og 2) at 
potentielle tilbudsgivere eksempelvis kan være ”formelle 
udd.institutioner  og kulturinst. i samarbejde med 
dagtilbud over hele landet”. Der er i udbudsmaterialet 
ingen formelle krav eller anvisninger ift., hvordan flere 
udbydere evt. kan vælge at afgive bud. Hvilke krav stiller 

2. Det er ikke påkrævet at tilbudsgiver benytter de 
vedhæftede word-filer. Hvis tilbudsgiver benytter egen 
skabelon, håber Kulturstyrelsen dog, at tilbudsgiver som 
minimum holder strukturen i bilagene. Tilbudsgiveren er 
selv ansvarlig for, at alle punkter og afsnit i bilagene 
udfyldes. Hvis et punkt overses af tilbudsgiveren vil det 
trække ned i bedømmelsen af tilbuddet. 
 
3.a. Det er en fejl, som er rettet i den opdaterede version. 
Tilbudsgiveren skal selv angive en kort beskrivelse af 
medarbejderkategorierne i ”Bilag 4: Pris og allokerede 
medarbejdere”. Der kan med fordel benyttes almindelige 
konsulentkategoribetegnelser, som ”juniorkonsulent”, 
”konsulent”, ”seniorkonsulent” og ”chefkonsulent”. Det står 
dog tilbudsgiveren frit for at definere disse og beskrive 
dem.  
 
3.b. Det er en fejl, som er rettet i den opdaterede version. 
Tilbuddet bør maksimalt fylde 25 sider, og af de 25 sider 
bør maksimalt 6 af siderne være ”Bilag 4: Pris og 
allokerede medarbejdere”. Uddybende CV’er kan 
vedlægges for den enkelte medarbejder, som tæller ud 
over de 25 sider. 
 
4. Der stilles ingen krav til tilbudsgivers juridiske person 
og konsortieaftaler. 
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ordregiver til tilbudsgivers juridiske person og til evt. 
konsortieaftaler? 

 
Indhold:  
 

5. Ift. de regionale netværksmøder, som nævnes i bilag2 
afsnit 2.3.3.: Kan ordregiver præcisere a) hvor mange 
møder, der forventes afholdt af tilbudsgiver? b) hvilke 
typer af deltagere, ordregiver primært forventer 
repræsenteret samt c) hvad det overordnede formål med 
netværksmøderne er? 
 

6. Ift. bilag 2, afsnit 2.3.1: Knytter de 3 bullits, vedr. en 
faseopdelt model beskrevet på side 3 (linje 7ff.), sig 
udelukkende til delleverance A – Konceptudviklingsdelen, 
eller forestiller ordregiver sig, at faseinddelingen også er 
styrende for Delleverance B? 

 
7. Det fremgår af udbudsmaterialet bilag 2 afsnit 2.3.2. at 

”Tilbudsgiver skal sikre, at flest mulig kommuner, 
kulturinstitutioner og dagtilbud over hele landet deltager 
og inddrages i processen”. Hvordan bidrager ordregiver 
evt. til at understøtte denne proces og forankring? 

 

5. Omfang, deltagertype og formål med de regionale 
netværksmøder, vil være op til tilbudsgiver og dennes 
research, metodevalg og erfaringer. Det er dette, som 
lægges til grund for et rimeligt og realistisk bud. 
 
6. og 7. Udformning af model for delleverance 
A/konceptudviklingsdelen og delleverance B/deltagelses- 
og afviklingsdel vil ligeledes være op til tilbudsgiver og 
dennes research, metodevalg og erfaringer. 
 
Udbuddet er netop lagt op, så det er muligt for tilbudsgiver 
selv at byde ind med det format, som man mener at kunne 
argumentere for og realisere. Dette vil bedømmelsen tage 
udgangspunkt i, jf. bilag 1 og tildelingskriterierne. 
 

17.03.2015 4 Jeg vil gerne stille følgende uddybende spørgsmål til 
udbudsmaterialet til udbuddet Kompetenceudvikling – 
Læringsforløb og aktiviteter. 
 
1.  
I afsnit 2.3.3 i bilag 2 står der: Tilbudsgiver skal sikre en 
vidensdeling fordelt over hele landet ved at invitere til 
netværksmøder og en afsluttende konference.  
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Netværksmøderne skal være gratis og regionale, og konferencen 
skal være national og afholdes ved primo 2017. 
Vil kulturstyrelsen præcisere hvor mange netværksmøder der i 
alt forventes afholdt? Kan det fx være i alt 3 netværksmøder 
placeret i 3 forskellige regioner? I Tidplanen i afsnit 2.10 står der 
at netværksmøderne (tentativt) kan lægge forår/sommer/efterår. 
Forventes det at netværksmøderne ligger tidsmæssigt forskudt, 
eller kan fx 3 regionale møder ligge i samme periode? 
 
2. 
I bilag 3 – 6 står der at disse bilag skal udfyldes af tilbudsgiver. 
Må tilbudsgiver anvende egen skriveskabelon, som indeholder 
de samme afsnit og som er udarbejdet efter samme struktur som 
bilag 3 – 6, eller skal disse bilag anvendes til tilbuddet? 
 
3. 
I bilag 4 står der under afsnittet ALLOKEREDE 

MEDARBEJDERE: Fra de i bilag 2 anførte konsulentkategorier, 

allokerer Tilbudsgiver følgende konkrete 

konsulenter til brug for gennemførelse af opgaven under denne 

delkontrakt 
Ligeledes under afsnit 5. jobkategori står der: (Her angiver 
Tilskudsgiveren den konsulentkategori, som den tilbudte 
medarbejdere tilhører. Der angives en konsulentkategori pr. 
tilbudt medarbejder samt det forventede antal timer pr. 
medarbejder.)  
Kan Kulturstyrelsen oplyse hvor i bilag 2, der står noget om 
konsulentkategorier? Hvilken delkontrakt henvises der til? Hvilke 
konsulentkategorier henvises der til? 
 
Afsluttende vil jeg gerne høre hvor jeg finder spørgsmål og svar 
omhandlende udbuddet? Jeg kan ikke umiddelbart finde det på 

1. Valg af omfang og tidspunkt for netværksmøderne vil 
være op til tilbudsgiver og dennes research, metodevalg 
og erfaringer. Det er dette, som lægges til grund for et 
rimeligt og realistisk bud. Udbuddet er lagt op, så det er 
muligt for tilbudsgiver selv at byde ind med det format, 
som man mener at kunne argumentere for og realisere. 
Dette vil bedømmelsen tage udgangspunkt i, jf. bilag 1 og 
tildelingskriterierne. 
 
2. Det er ikke påkrævet at tilbudsgiver benytter de 
vedhæftede word-filer. Hvis tilbudsgiver benytter egen 
skabelon, håber Kulturstyrelsen dog, at tilbudsgiver som 
minimum holder strukturen i bilagene. Tilbudsgiveren er 
selv ansvarlig for, at alle punkter og afsnit i bilagene 
udfyldes. Hvis et punkt overses af tilbudsgiveren, vil det 
trække ned i bedømmelsen af tilbuddet. 
 
3. Det er en fejl, som er rettet i den opdaterede version på 
udbud.dk. Tilbudsgiveren skal selv angive en kort 
beskrivelse af medarbejderkategorierne i ”Bilag 4: Pris og 
allokerede medarbejdere”. Der kan med fordel benyttes 
almindelige konsulentkategoribetegnelser, som 
”juniorkonsulent”, ”konsulent”, ”seniorkonsulent” og 
”chefkonsulent”. Det står dog tilbudsgiveren frit for at 
definere disse og beskrive dem.  
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den anførte side, men måske er der ikke kommet spørgsmål 
endnu? 
 

Vi lægger spørgsmål og svar vedr. udbuddet på vores 
hjemmeside i anonymiseret form: 
 
http://www.kulturstyrelsen.dk/boern/smaa-
boern/kompetenceudvikling/ 
 

28.04.2015 5 Vi ønsker svar på nedenstående tre spørgsmål ift. udbud nævnt i 
emnefeltet [”Spørgsmål til Udbud af kompetenceudvikling – 
læringsforløb og aktiviteter”]:  
 

1. Kan en ansøger, eller en sammenslutning af ansøgere, 
indskrive medarbejdere og ressourcer fra en ekstern 
samarbejdspartner i sin ansøgning – f.eks. en kommune 
eller en kulturinstitution - uden at disse er en del af det 
ansøgende konsortium, og hvilke mindstekrav stilles i 
givet fald til dokumentation for dette samarbejde?  

2. I forlængelse af ovenstående er det et krav, at 
samarbejdspartnere, som ikke er direkte ansøgere, 
udfylder tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld 
til det offentlige?  

3. Er det muligt for en ansøger at allokere ressourcer fra en 
samarbejdspartner, der afgiver tilbud på samme udbudte 
opgave, som leverandør, underleverandør eller 
samarbejdspartner? 

 

Svar på spørgsmål 1: Ja, medarbejdere og ressourcer fra 
eksterne samarbejdspartnere kan benyttes. Det vil være 
at regne som en underleverandør. Medarbejdere fra 
underleverandører skal fremgå som andre medarbejdere i 
bilag 4. Da ressourcer ikke er udspecificeret, kan der ikke 
tages stilling til denne del af spørgsmålet. Tilbudsgiver 
skal dog kunne godtgøre, at denne råder over 
medarbejdere eller ressourcer fra eksterne 
samarbejdspartnere ved skriftlig dokumentation. 
 
Svar på spørgsmål 2: Nej, det er ikke nødvendigt for 
underleverandører at udfylde tro- og loveerklæring vedr. 
ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 
 
Svar på spørgsmål 3: Ja, det er muligt. Kulturstyrelsen 
forbeholder sig dog retten til efter tilbudsafgivelsen at 
sikre, at der ikke er sket overtrædelse af gældende 
lovgivning, herunder særligt udbudsreglerne og 
konkurrencereglerne. 
 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/boern/smaa-boern/kompetenceudvikling/
http://www.kulturstyrelsen.dk/boern/smaa-boern/kompetenceudvikling/

