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Nr.  Dato Henvisning til 

udbudsmaterialet  

Spørgsmål Svar 

1.  7/12 kravspecifikationen 

afsnit 1.3, 1. stk 

Ordregiver bedes bekræfte, at 

Tyskland også skal omfattes af 

undersøgelsen. Begrundelsen 

herfor er at Tyskland er med i 

oplistningen af HELFOR-

landende i kravspecifikationen 

afsnit 1.3, 1. stk., men ikke i 

oplistningen i annonceringens 

afsnit 1.3, 3. stk. 

Vi beklager fejlen i 

annonceringens afsnit 1.3, 

3. stk, samt i 

udbudsbetingelserne, hvor 

Tyskland ikke er 

medtaget. Tyskland er 

med i HELCOM og skal 

derfor også omfattes af 

projektet. 

2. 7/12 udbudsbetingelsernes 

afsnit 1.4.3.2, 

Metode og 

opgaveløsning 

Hvad er status på det 

tilsvarende projekt i OSPAR-

regi og hvordan ser 

organisationen (herunder 

projektledelse og evt. 

konsulentfirmaer) og 

tidsplanen for det projekt ud? 

MFVM er vidende om at 

der fra portugisisk side er 

søgt finansiering til et 

projekt via EU’s Interreg 

midler. Vi har desværre 

ikke på nuværende 

tidspunkt kunnet få oplyst 

status for projektet eller 

set projektmaterialet. I 

nærværende 

HELCOM/danske projekt 

vil opgaven derfor bestå i 

at søge disse oplysninger 

med bistand fra MFVM 

og sikre den bedst mulige 

koordinering undervejs. 

3. 7/12 udbudsbetingelsernes 

afsnit 1.4.3.2, 

Metode og 

opgaveløsning 

I udbudsbetingelsernes afsnit 

1.4.3.2, Metode og 

opgaveløsning, står der 

"Koordinering med tilsvarende 

kortlægning i OSPAR". Uddyb 

venligst hvad der ligger i dette 

- vi har ikke umiddelbart 

kunnet finde noget konkret om 

denne kortlægning andet end, 

at det er Portugal, der er lead 

country? 

MFVM er vidende om at 

der fra portugisisk side er 

søgt finansiering til et 

projekt via EU’s Interreg 

midler. Vi har desværre 

ikke på nuværende 

tidspunkt kunnet få oplyst 

status for projektet eller 

set projektmaterialet. I 

nærværende 

HELCOM/danske projekt 

vil opgaven derfor bestå i 
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at søge disse oplysninger 

med bistand fra MFVM 

og sikre den bedst mulige 

koordinering undervejs. 

4. 7/12 udbudsbetingelsernes 

afsnit 1.4.3.2, 

Faglige 

kvalifikationer 

Under samme punkt, emnet 

Faglige kvalifikationer, hedder 

det, at der skal redegøres for de 

enkelte projektdeltageres 

kapacitet. Hvad skal forstås 

ved dette? 

Der ønskes en robusthed i 

det samlede team. Den 

enkelte projektdeltagers 

kapacitet skal forstås som 

den tid en projektdeltager 

vil kunne afsætte til dette 

projekt ift. arbejdstid afsat 

til andre opgaver. En 

kortfattet kvalitativ 

beskrivelse er 

tilstrækkelig. 

5. 7/12 kravspecifikationens 

punkt 3, tidsplan og 

milepæle 

I kravspecifikationens punkt 3 

(tidsplan og milepæle) er 

nævnt et opstartsmøde samt 3 

følgegruppemøder. Hvor 

tænkes disse møder afholdt? 

Møderne tænkes afholdt i 

København i Miljø- og 

Fødevareministeriet på 

Slotsholmsgade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


