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Spørgsmål og svar vedr. udbud af rammeaftale vedr. vedr. kompetence- og 
skoleudvikling vedr. Synlig Læring 
 
Svar på skriftlige spørgsmål 
 
Der er modtaget en række spørgsmål til udbudsmaterialet. Gengivelse af spørgsmål i 
anonymiseret for samt besvarelsen deraf fremgår nedenfor og lægges op på hjemmesiden 
www.rudersdal.dk/udbud sammen med det øvrige udbudsmateriale: 
 
 

Nr. Modtaget 
dato 

Spørgsmål Svar Besvaret 
dato 

1 16-1-2017 UDBUDSBETINGELSERNE - rettelse 

Kommunen er blevet opmærksom på, at 
formuleringen i udbudsbetingelsernes 
pkt.4 vedr. økonomisk og finansiel 
formåen ikke stemmer overens 
formuleringen i udbudsbekendtgørelsen. 
Mindstekravene er således ændret og ny 
version (version 2) af 
udbudsbetingelserne er lagt op, således 
teksten heri er identisk med teksten i 
udbudsbekendtgørelsen. 

 

Ændringen fremgår med 
ændringsmarkering 

Ændret fra: 

”Det er et mindstekrav, at 
tilbudsgiver har en gennemsnitlig 
årlige omsætning for den 
delaftale, som Tilbudsgiver 
afgiver tilbud på, inden for i de 
seneste 2 disponible 
regnskabsårer på mindst: 

Delaftale 1: d.kr. 6 mio. 

Delaftale 2: d.kr. 2 mio.” 

til 

”Som mindstekrav kræves en 
samlet årlig omsætning på mindst 
6 000 000 DKK(Delaftale 1), 
mindst 2 000 000 DKK (Delaftale 
2) i de seneste 2 disponible 
regnskabsår. Såfremt 
tilbudsgiveren baserer sig på 
andre enheders formåen, bereg-
nes omsætningen som 
tilbudsgiverens og disse andre 
enheders samlede omsætning i 
de seneste 2 disponible 
regnskabsår. Ved en 
sammenslutning af virksomheder 
(f.eks.et konsortium) beregnes 
omsætningen som 
virksomhedernes samlede 
omsætning i de seneste 2 
disponible regnskabsår.” 

16-1-
2017 

2 18-1-2017 SPØRGSMÅL BILAG D1 
OPGAVEBESKRIVELSE: DELAFTALE 2 

I udbudsmaterialet vedrørende: Udbud af 
rammeaftale vedr. kompetence- og 
skoleudvikling vedr. Synlig Læring, 
fremgår det af Bilag D – 
Opgavebeskrivelse af kompetence- og 
skoleudvikling vedr. synlig læring på side 

I bilag D1 opgavebeskrivelsen 
fremgår på side 9, pkt. 5 under 
krav til forløbets fokus på 
Elevcentreret ledelse, at: 
”Tilbudsgivers instruktører skal 
have gennemgået et 
træningsforløb i synlig læring og 
konceptet bag og være 
certificeret i Synlig Læring” 

19-1-
2017 
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9 under punkt 5: 

Tilbudsgivers instruktører have 
gennemgået et træningsforløb i synlig 
læring og konceptet bag og være 
certificeret i Synlig Læring 

Kan det oplyses, hvordan samspillet er 
mellem certificeringen og opgaverne i 
delaftale 2 er, samt hvordan en sådan 
certificering i givet fald kan opnås? 

Dette er en fejl. Kravet om 
certificering gælder alene 
delaftale 1 og ikke for delaftale 2. 
kravet ændres derfor til: 

”Tilbudsgivers instruktører 
forventes at have et indgående 
kendskab til Synlig Læring.” 

Ændringen fremgår af bilag D1-
Opgavebeskrivelse version 2med 
ændringsmarkering 

 


