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Skallingen saltmarsk, foto: Lars Gejl, Nationalpark Vadehavet
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1 Indledning
1.1 Generel beskrivelse af udbuddet
1.2 Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af dokumenterne oplistet i Bilag 0.1 Dokumentlisten.

1.3 Udbudsform
Rådgiverydelserne i nærværende udbud er omfattet af kategorien ”administrative tjenester på det sociale
område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område”. Derfor gennemføres udbuddet i henhold til Udbudslovens afsnit V (Lov nr. 1564 af 15. december 2015). Udbud gennemføres som et
offentligt udbud, for at sikre en effektiv konkurrence om opgaven.
Aftale med den vindende tilbudsgiver indgås på baggrund af Dokumentlistens pkt. 1.4 Kontrakt.
Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet på www.nationalparkvadehavet.dk.

2 Udbyder
Udbyder:
Nationalparkfonden Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30
6792 Rømø
EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098
Bygherrerådgiver:
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12
Postbox 119
9000 Aalborg
Kontaktperson: Jannie Weje Stepien
Tlf.: 96306400
E-mail: jwn@nira.dk
Projektleder:
Henrik Mikaelsen
Nationalparkfond Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30
6792 Rømø
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Tlf.: 72543548
E-mail: hemik@danmarksnationalparker.dk
Spørgsmål til udbuddet skal ske i henhold til afsnit 4.

3 Tidsplan

Tilbudsfase

Dato

Offentliggørelse af annonce på www.udbud.dk

2. juli 2020

Spørgefrist

9. august 2020

Svarfrist

11. august 2020

Tilbudsfrist

18. august 2020, kl.
10:00

Kontraktstart

1. september 2020

4 Spørgsmål
4.1 Spørgsmål og svar
Udbyder opfordrer tilbudsgiver til i god tid at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl
om forståelsen af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre udbyder opmærksom på
eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan eller vil
afgive tilbud.
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og stilles via e-mail
til jwn@niras.dk.
Spørgsmål skal stilles inden udløb af den oplyste spørgefrist. Spørgsmål, der modtages efter udløb af
spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den oplyste svarfrist.
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive uploadet
under udbuddet på www.nationalparkvadehavet.dk.
Bemærk, der vil ikke blive besvaret spørgsmål i juli måned.
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5 Afgivelse af tilbud
5.1 Formkrav
Tilbud skal afgives på e-mail til jwn@niras.dk.
I emnefeltet anføres: ”Tilbud formidlingsrådgiver Nationalpark Vadehavet”.
Tilbuddet skal afgives i pdf-format.

5.2 Sprog
Tilbud skal være på dansk og alt korrespondance i kontraktperioden skal ligeledes være på dansk.

5.3 Ejendomsret og betaling for tilbud
Tilbuddet er udbyders ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse
af tilbud.

5.4 Flere tilbud
Der kan ikke afgives mere end ét tilbud pr. tilbudsgiver.

5.5 Alternative tilbud
Der kan ikke afgives alternative tilbud.

5.6 Tilbudsfrist
Tilbuddet skal afleveres på e-mail til jwn@niras.dk, jf. afsnit 5.1 og afsnit 3 senest den 18. august 2020,
kl. 10:00.
Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

5.7 Åbning af tilbud
Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

5.8 Vedståelsesfrist
Ved afgivelse af tilbud accepterer tilbudsgiver at vedstå sit tilbud i seks måneder fra tilbudsfristen.
Vedståelsesfristen gælder uanset ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale og ophører således ikke, før ordregivere og vindende tilbudsgiver har indgået kontrakt.
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6 Tilbuddets indhold
6.1 Tilbuddets indhold/tjekliste
Nedenfor er en oversigt over, hvad tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud.
Tilbuddet skal indeholde følgende:


Referenceliste, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav til egnethed, jf. pkt. 7.2.



Udfyldt tilbudslisten, jf. pkt. 9.1 og dokumentlistens pkt. 1.5



Tilbudsbeskrivelse: Organisation og kvalitet, jf. pkt. 9.2.



Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. pkt. 7.1. Erklæring til udfyldelse er vedlagt, jf. dokumentlistens pkt. 1.2.1.

6.2 Forbehold
Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert
forbehold medfører, at ordregiver er berettiget eller forpligtet til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold,
såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold.

6.3 Forhandling
Ordregive forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne efter modtagelse af tilbud.
Hvis ordregiver ønsker at forhandle vil samtlige tilbudsgivere modtage oplysning om hvilke tilbudsgivere
der er udvalgt til forhandling. De tilbudsgivere der udvælges til forhandling vil ligeledes modtage en orientering om forhandlingsforløb og tema.

7 Udelukkelse og mindstekrav til egnethed
7.1 Udelukkelse
Tilbudsgiver må ikke have en ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder, der er større end kr.
100.000, jf. Udbudslovens § 135, stk. 3.
Tilbudsgiver skal i den forbindelse aflevere en udfyldt tro- og loveerklæring, jf. dokumentlistens pkt.
1.2.1.

7.2 Teknisk og/eller faglig egnethed
Tilbudsgiver skal angive maksimalt 3 referencer vedrørende opgaver som den udbudte, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Med ”opgaver som den udbudte” menes opgaver
vedrørende udarbejdelse af formidlingskoncepter, samt planlægning og projektering af projekter baseret
på det udviklede formidlingskoncept.
For hver reference anføres: Beskrivelsen af opgaven, ordregiver og afleveringsdato.
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Mindstekrav:
Det er et krav, at tilbudsgiver indenfor de seneste tre år, regnet fra tilbudsfristen udløb,
har udført mindst én opgave som den udbudte.

8 Tildelingskriterium
Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af kriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet, med underkriterier vægtet som følger:

Underkriterier

Vægtning

Pris

40 %

Organisation og kvalitet

60 %

9 Tilbudsevaluering
Hvert tilbuds samlede pointscore opgøres som summen af:
Point fra omregningen af Pris ganget med 40 pct.
Point fra bedømmelsen af Organisation og kvalitet ganget med 60 pct.
Flere tilbud kan opnå samme point.
Kontrakten tildeles til tilbuddet, som har den højeste samlede point-score.
De modtagne tilbud evalueres af udbyder og en nedsat følgegruppe.

9.1 Underkriteriet Pris
Alle beløbsangivelser i tilbuddet skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, gebyrer og omkostninger.
Pris tildeles point på en skala fra 0-8 efter en lineær model hvor laveste pris får 8 point.
Vurderingsprisen er den samlet pris DKK, ekskl. moms, jf. Tilbudslistens pos. 3. Prisen er at betragte
som en teknisk tilbudssum, der udelukkende anvendes til tilbudsevaluering.
Tilbudsgivere skal i tilbudslisten udfylde følgende til brug for evaluering af underkriteriet Pris:
Tilbudslistens pos. 1: Samlet pris, som fast honorar, på udarbejdelse af Formidlingsmanual, jf. Udbudsmaterialet.
Tilbudslistens pos. 2: Timepris for udførelse af opgaver efter medgået tid, jf. Udbudsmaterialet.
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Den angivne timepris skal være gældende uanset medarbejderkategori, jf. de af kontrakten omfattede
medarbejdere, jf. pkt. 9.2 Organisation.
Tilbudslistens pos. 2.1 ”Case Port”: Antal rådgivertimer, der skal anvendes i forbindelse udførelse af rådgiveropgaven, jf. udbudsmaterialet, og samlet pris, for så vidt angår én port (i lokale på 15 m2) med en
given anlægsøkonomi på 600.000 kr. (Ekskl. rådgivers honorar).
Anlægssummen er ekskl. udgifter til el, lyssætning o.l.
Der forudsættes et kvadratisk rum.
Der skal ikke tages hensyn til handikapadgang i denne case.
Casen skal kunne formidle om nationalparkens natur og oplevelsesmuligheder jf. beskrivelsen af porte i
udbudsskrivelsen 2.2.1. Der leveres ydelser for fase 1, 3 og 4 som angivet i dokumentet 1.3 Beskrivelse,
kap. 3 og 4. Der skal indregnes 3 møder a 2 timer varighed afholdt indenfor Nationalpark Vadehavets
geografiske område. Samlet pris, udregnes ved at anvende den tilbudte timepris for opgaver der afregnes efter medgået tid, jf. Tilbudslistens post 2.
Bemærk, at det timeantal tilbudsgiver angiver for casen, skal hænge sammen med casebesvarelse
(moodboard_case), der afleveres i forbindelse med pkt. 9.2.
Antal rådgivertimer skal være udtryk for tilbudsgivers forventning til timeforbrug og dermed honorarbudget (vederlag) for opgavekategorien (port). Post 2.1 er dog en case, hvorfor endeligt honorarbudget og
ydelser fastlægges endeligt i forbindelse med igangsætning, jf. Kontrakten.
Den timepris der anvendes, skal være identisk med timeprisen, der er angivet i Tilbudslistens pos. 2.

9.2 Underkriteriet Organisation og kvalitet
Organisation
Tilbudsgiver skal, i form af CV’er, beskrive de personer, der i praksis skal løse opgaven (ikke dem der i
givet fald skal udføre optionen). Bemærk i den forbindelse Kontrakten, Almindelige bestemmelser pkt. 2.
Der skal afleveres CV for følgende personer:
1. Projektleder (den person der leder alle møder og har den overordnede kontakt til ordregiver, og som
har det overordnede ansvar for opgaven).
3. Projektmedarbejdere
Hvert enkelt CV må maksimalt fylde 3 sider pr. person og der må maksimalt fremsendes 5 antal CV’er i
alt.
Kvalitet
Rådgiver bedes udforme og medsende et moodboard (moodboard_koncept), i form af en grafisk collage,
der har til formål at visualisere rådgiverens idégrundlag, visioner og forståelse for det nye formidlingskoncept. Collagen kan indeholde nøgleord, stemningsbilleder, detaljebilleder, inspirationsfotos eller andet, der kan medvirke til at illustrere rådgiverens idé bag konceptet.
Collagen udformes som 1 stk. A3 planche.
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Endvidere skal rådgiver udarbejde og medsende et moodboard (moodboard_case), der har til formål at
visualisere hvordan rådgiver, med udgangspunkt i moodboard for konceptet, tænker at konceptet kan
overføres til casen, som et eksempel på, hvordan delprojekter udspringer af formidlingsmanualen.
Bemærk, at moodboard_case, skal hænge sammen med tilbudt timeangivelse ifm. pkt. 9.1.
Collagen udformes som 1 stk. A4 planche.
Ved bedømmelsen af underkriteriet Organisation og kvalitet vægtes følgende positivt:
At CV’er for de tilbudte medarbejdere dokumenterer, at medarbejderne har relevante kompetencer og
solid erfaring med beslægtede opgaver, herunder eksempelvis formidlingsrådgivning i forbindelse
med nationalparker og kyst- og/eller kystnære områder og indpasse formidling i sårbare områder,
eksempelvis områder omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
at de 2 moodboards viser, at rådgiver er god til at formidle en ide klart og tydeligt - på begrænset
plads og med virkemidler i form af grafik, illustrationer og lignende simple effekter, samt at valg af
illustrationer og tekst afspejler, at rådgiver har forståelse for netop denne opgave.
Point tildeles på en skala fra 0-8.

10 Orientering om resultatet af udbuddet
Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbuddet.

9

