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Furesø kommune. Center for Ejendomme 

Informationsmøder om strategiske partnerskaber afholdt den 15 & 16. marts 2022 

Spørgsmål og svar stillet på informationsmøderne.  

______________________________________________________________________________ 

1. Spørgsmål: Hvilken slags rådgivning vil være med i udbuddet? Svar: Behovet for 

rådgiverkompetence i partnerskabet er endnu uafklaret, men energirådgivning vil 

sandsynligvis være med som en del af den kompetence der efterspørges i partnerskabet.  

 

2. Spørgsmål: Vil faget bygningsautomatik indgå i udbuddet? Svar: Det præcise omfang af de 

fagkompetencer der efterspørges og som dermed vil indgå i partnerskabet er endnu ikke 

besluttet. 

 

3. Spørgsmål: Hvad vil man gøre for at kvalitetssikre teamet. Skal underleverandører også 

prækvalificeres. Svar: Hvis en leverandør vil basere sin formåen på en anden leverandør, 

skal disse navngives og skrives ind i leveranceteamet.  

 

4. Spørgsmål: Konkurreres der på pris alene? Svar: Nej, tildelingskriteriet vil være bedste 

forhold mellem pris og kvalitet. Underkriterier vil fremgå af udbudsmaterialet. 

 

5. Spørgsmål: Hvorfor udbydes der to partnerskaber? Det kan jo give ekstra administration?. 

Svar: Kommunen lægger op til 2 partnerskaber for ikke at ”lægge alt i en kurv”. 

Beslutningen om to partnerskaber er dog forsat til overvejelse. 

 

6. Spørgsmål: Vil der blive vurderet på virksomhedens økonomiske formåen ifm. 

prækvalifikation? Svar: Ja 

 

7. Spørgsmål: Hvor er det at de mellemstore virksomheder har et indspark i partnerskabet? 

De vil jo være underentreprenører til hovedkontrakthaveren. Der vil være risiko for at 

hovedkontrakthaveren laver nyt udbud. Vi må skrives ind i kontrakten ellers risikerer vi at 

blive skrevet ud igen. Svar: Det er vigtigt at vi kender vores samarbejdspartnere, så I vil 

skulle skrives ind i kontrakten. Derfor opfordres til at etablere en ”sammenslutning”, som 

kan afgive tilbud på en offentlig kontrakt. 

 

8. Spørgsmål: Omsætningen er for lille til at gøre en masse ud af at etablere et konsortium. 

Svar: Det er den som byder ind på kontrakten, som de enkelte fag skriver kontrakt med. 

 

9. Spørgsmål: Er det rigtigt forstået at kontrakten skal indeholde en oversigt over de firmaer 

som deltager i sammenslutningen. Svar: Det er rigtigt.  

 

10. Spørgsmål. Antager at omsætning for el-arbejder er forholdsvis stor? Svar: Vi er endnu 

ikke afklaret mht. økonomisk formåen. Krav vil fremgå af udbudsmaterialet. 

 

11. Spørgsmål: Skal al fakturering fra leverandører også gå igennem aftaleparten – det vil 

give ekstra administration der vil gøre det dyrere for kommunen? Svar: det er endnu ikke 

besluttet hvordan faktureringsprocedure kommer til at se ud, men Kommunen vil tilstræbe 

en løsning der er enkel og effektiv for begge parter.  

 

12. Spørgsmål: Hvad vil incitamentet være for en virksomhed for at tage den risiko at stå i 

spidsen for en række virksomheder? Hvordan vil I sikre jer mod at de enkelte 

fagleverandører ikke bliver skiftet ud af hovedkontraktholderen? Svar: Det skal skrives ind 

i kontrakten at underleverandører ikke skiftes uden Furesø kommunes accept. 

 

13. Spørgsmål: Vi er et lille firma. 4 mand + lærling. Det er jo urealistisk at vi kan stå for at 

samle et hold med så mange fag. Er der tænkt ind at man kan byde ind på et tidspunkt? 

Har I overvejet at vi små ikke kan være med? Svar: Slidepakken fra informationsmødet vil 
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blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Mindre håndværksvirksomheder opfordres 

til at gå sammen i samarbejder med andre virksomheder.  

 

14. Spørgsmål: Vi er 120 personer som samarbejder med Enemærke og Petersen. Hvorfor 

siger I ikke at I vil have en licitation, hvis det er det I vil? Svar: Det er ikke det vi vil. Vi vil 

gerne et samarbejde over en længere årrække og ikke et traditionelt udbud om enkelte 

projekter. 

 

15. Spørgsmål. Hvilken type aftalepart ser I for jer, hvis det ikke er en entreprenør? Svar: En 

aftalepart kan være en entreprenør, men kan også være en virksomhed med  

planlægnings-kompetencer (rådgiver) eller en egentlig partnerskabsudvikler.  

 

16. Spørgsmål: Har I tænkt over at lave en række fagrammeaftaler, så I selv varetager den 

styrende rolle i stedet for partnerskab? Det I siger om partnerskabet kan de enkelte 

fagentreprenører vel også levere. Det lyder som om at I vil ekskludere de små lokale 

virksomheder? Svar: vi ønsker ikke at ekskludere de små lokale virksomheder, men 

opfordrer mindre virksomheder til at gå sammen i samarbejde om opgaven. Vi mener de 

strategiske partnerskaber har nogle fordele som vi gerne vil forfølge, herunder 

planlægning og prioritering af opgaver i samarbejde og over en længere årrække.  

 

17. Spørgsmål: I vil gerne undgå akutopgaver - er der noget til grund for at lave 4-årige fag-

entrepriser - må man det juridisk? For det er jo de store entreprenører som vil stå 

stærkest her. Svar: Rammeaftaler må have en varighed af max. 4 år, dette gælder også 

fagrammeaftaler. Men vi ønsker ikke udbyde kontrakten i et traditionelt 

fagentrepriseudbud.  

 

18. Spørgsmål. Vil kommunen hjælpe med at facilitere kontakter mellem lokale 

underleverandører? Svar: Nej, men vi vil offentliggøre deltagerlisten fra 

informationsmøderne på kommunes hjemmeside samt er ved at undersøge muligheden for 

at stille en portal til rådighed for de leverandører, der måtte være interesserede i 

samarbejde og dialog med andre virksomheder.  

 

19. Spørgsmål: hvilke pris-elementer vil man skulle konkurrerer på? Svar: Dette er endnu ikke 

afklaret, men typisk vil det f.eks. være timepriser samt priser på konkrete projekter. 

Priselementer vil fremgå af udbudsmaterialet.  

 

20. Spørgsmål: Hvis jeg er interesseret i at være med i partnerskabet men jeg ikke vil være 

hovedentreprenør/aftalepart hvad skal jeg så gøre? Svar: tag kontakt til andre 

virksomheder mht. dialog om evt. samarbejde. Vi vil offentliggøre deltagerlisten fra 

informationsmøderne på kommunes hjemmeside. 

 

21. Spørgsmål: Har I lagt jer fast på at der godt kan være f.eks. flere virksomheder på samme 

fag? Er det en mulighed? Svar: Ja, det er en mulighed for at flere virksomheder kan gå 

sammen i samarbejder, også inden for det samme fag.  

 

22. Spørgsmål: Vil man kunne byde ind på 2 partnerskaber. Svar: Det er endnu ikke afklaret, 

men hvis der afgives tilbud på to partnerskaber er det sandsynligt at man ikke vil kunne 

vinde begge.  

 

23. Spørgsmål: Hvor stor en del af et partnerskab er rådgivningskompetence? Svar: det ved vi 

ikke endnu, det vil fremgå af udbudsmaterialet.  

 

24. Spørgsmål: Skal der stilles sikkerhed og vil krav være de samme for både store og små 

opgaver? Svar: Ja der skal stilles sikkerhed, krav forventes at blive differenceret afhængig 

af opgavens størrelse. Detaljer er endnu ikke afklaret, vil fremgå af udbudsmaterialet.  

 

25. Spørgsmål: Hvilke størrelse har de opgaver som indgår i partnerskabet? Svar: der vil 

indgå både store og små opgaver i partnerskabet, f.eks. egentlige konkrete projekter med 



23.3.2022 

3 
 

en størrelse fra ca. 300.000 kr. til 3-4. mio. kr. Men også små mindre akutte opgaver vil 

være med i partnerskabet.  

 

26. Spørgsmål: I skal nøje overveje hvilke krav I stiller til referencer så I ikke udelukker nogle 

der ikke har prøvet strategiske partnerskaber før – tænk bredt!! Svar: Det er noteret.  

 

27. Spørgsmål: Hvornår offentliggøres krav til økonomisk formåen? Svar: Krav til økonomisk 

formåen vil fremgå når udbuddet offentliggøres.   

 

28. Spørgsmål: Hvad er den økonomiske forventede omsætning fordelt på fag? Svar: Det kan 

vi endnu ikke svare på, men en skønsmæssig omsætning forventes at fremgå at 

udbudsmaterialet. Den samlede maksimale værdi af rammeaftalen vil fremgå af 

udbudsmaterialet.  

 

29. Spørgsmål: Hvordan er det med konsortium og sammenslutning, hvem har ansvaret? 

Svar: der vil være én aftale/kontraktpart. Vi blander os ikke I hvordan I sammensætter 

jeres hold/team. 

 

30. Spørgsmål: Vil partnerskabet blive tildelt uden forhandling? Svar: vi har muligheden hvis 

der modtages et tilbud der på alle parametre matcher vores forventninger, men som 

udgangspunkt vil vi gennemføre en udbudsproces med forhandling.  

 

31. Spørgsmål: Vær opmærksom på , at man skal investere nu for at spare senere og dermed 

gå fra akut til mere planlagt vedligeholdelse. Kan kommunale budgetter f.eks. samles for 

flere år af gangen for dermed at få flere penge til f.eks. projekter i år 1?. Svar: som 

udgangspunkt frigives kommunale budgetter for et år ad gangen, så det kræver 

godkendelse hvis budgetter skal hæves eller lægges sammen for flere år af gangen. Men vi 

er åbne for dialog om en god business-case.  

 

32. Spørgsmål: Hvilke krav stilles til evt. rådgiveransvarsforsikring, f.eks. ifm. projektering? 

Svar: Det er endnu ikke afklaret – evt. krav vil fremgå af udbudsmaterialet.  

 

33. Spørgsmål: Overvej om nedrivning også skal være med i partnerskabet. Svar: Det er 

noteret.  

 

34. Spørgsmål: Vil der være krav til uddannelse af lærlinge? Svar: Ja, Furesø kommunes 

sociale klausuler vil indgå som en del af udbudsmaterialet og deri vil indgå krav om 

eksempelvis uddannelse af lærlinge.  

 

35. Spørgsmål: Vil der være et kontraktudkast klar som man kan drøfte til markedsdialog 

møderne? Svar: Nej.  

 

36. Spørgsmål: Vær også opmærksom på hvad Furesø kommune konkret forpligtiges på ift. 

konkrete opgaver når partnerskaberne igangsættes sådan at der skabes et ligeværdigt 

samarbejde. Svar: det er noteret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


