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Besvarelse af indkomne spørgsmål  

 

Kære tilbudsgivere 

 

Følgende er spørgsmål og svar vedrørende udbuddet om konsulentopgave 

tilknyttet projektet effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger. 

 

 

Spm. 1 

Kan styrelsen oplyse hvilke offentlige institutioner (antal og placering), der er 

tilknyttet projektet? 

 

Svar 

De tilknyttede offentlige aktører, beskrevet i projektoplægget, er tilknyttet projektet 

jf. den beskrevne projektorganisation. Aktørerne fremgår af det tilknyttede 

dokument ”Offentlige aktører”. Det vil være muligt selv at kontakte og inddrage et 

yderligere antal aktører.  

 

 

Spm. 2 

Kan styrelsen nærmere beskrive konsulentopgavens ”Ad c”, herunder etablering af 

database og løsningens konsekvens? 

 

Svar  
Opgaven består i, at udarbejde forslag til en alternativ dokumentationsform for 

energimærkningerne baseret på den nuværende struktur i XML-filer for 

energimærkninger. Da opgaven består i at udarbejde et forslag forventes der i 

indeværende konsulentbidrag ikke etableret en egentlig database. Dog kan 

forslaget indeholde beskrivelse af en sådan løsning. 

Kravene til udarbejdelsen af energimærker, inden for rammerne af den nuværende 

struktur i XML-filer, kan ændres, eksempelvis bygningsgennemgang og 

registrering, som konsekvens af det udarbejde forslag til en alternativ 

dokumentationsform. Disse konsekvenser beskrives af leverandøren. 

 

 
 
Spm. 3 

Kan styrelsen præcisere aftalegrundlaget? 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration 

 

Dato 

23. maj 2017 
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Svar  

Aftalegrundlaget vil tage udgangspunkt i EFKM´s standard-konsulentkontrakt-til-

under-tærskelværdien. Se kontraktudkastet i det tilknyttede dokument 

”Kontraktudkast”. 

 

  

Spm. 4 

Kan styrelsen præcisere projektets tidsplan og konsekvenser ved 

fristoverskridelse? 

 

Svar 

Tidsplanen fremgår af udbudsmaterialets bilag 1, med offentliggørelse af projektets 

produkter primo 2018. Tidsplanen angivet i bilag a er en tidligere udarbejdet 

tidsplan under projektets fase 1.  

Se kontraktudkastets pkt. 13 for nærmere beskrivelse af konsekvens ved 

misligholdelse af indgået aftale. 

 

 

Spm. 5 

Tilbudsgiver har rådgivet flere kommuner om udbud af energimærkning af offentlige 

bygninger. Rådgivningen har været bygherrerådgivning, ikke selve 

energimærkningen. På denne baggrund ønskes uddybet, om bygherrerådgivning 

medfører inhabilitet ift. at afgive tilbud på opgaven. 

 

Svar 

Det er en betingelse, at leverandøren skal være uvildig, dvs. at man ikke skal have 

særlige interesser på området. Ift. udførte ydelser og produkter vil det derfor være 

en betingelse, at konsulentopgaven udføres uden sammenhæng til de øvrige 

ydelser tilbudsgiver tilbyder tidligere eller kommende kunder.  

Bygherrerådgivning til kommuner inden for energiområdet, herunder 

energimærkning, indebærer ikke i sig selv at tilbudsgiver er inhabil til at afgive 

tilbud på opgaven. 

Se endvidere kontraktudkastets pkt. 8 for nærmere beskrivelse af habilitet. 

 

 

Spm. 6 

Hvor vil kommende møder blive afholdt? 

 

Svar 

Energistyrelse (Esbjerg/København) vil facilitere møder for følgegruppen, hvor 

projektindholdet præsenteres. Øvrige møder mellem leverandør og 

projektdeltagere aftales og afholdes af leverandør.  


