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Call for tenders' details
Title: Security guard and reception/switchboard services for the EU House in Copenhagen, Denmark.
Start date: 10/10/2017
Time limit for receipt of tenders: 20/12/2017
Contracting authority: European Commission, DG Communication (COMM)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 12/10/2017 19/10/2017 Følgebrev
12:09
14:32

2

12/10/2017 19/10/2017 Del B - b9-b14.
12:07
14:49

Question

Answer

Er dette et brev, tilbudsgiver selv
forfatter?

19/10/2017
Følgebrevet skal udfærdiges af
tilbudsgiveren.

Er det korrekt forstået, at ordregiver
allerede i prækvalifikationsfasen
ønsker disse punkter beskrevet? Det
fremgår ikke klart, hvor tilbudsgiver
skal svare henne - er det direkte i
bilag 3 eller i eget bilag, som der
henvises til på samme måde som
ved pkt. A4?

19/10/2017
Alle dokumenter i del B skal være 'klar
til avsendelse', men er ikke påkrævet
for den første fase af proceduren. De
eneste documenter, des skal sendes
sammen med Deres anmodning om
deltagelse, er de documenter, der
kræves i del A i bilag 3.

Page: 1

Call for tenders questions summary
# Submission Publication
Question subject
date
date
3 12/10/2017 20/10/2017 Bilag 3 - del B
12:04
16:36

Question

Answer

Det fremgår ikke klart af de tre
punkter, hvilke dokumenter
ordregiver har brug for, at
tilbudsgiver vedlægger til dette
punkt. Dette bedes venligst
specificeres, så tilbudsgiver ikke
risikerer at blive udelukket.

20/10/2017
Som nænvt i bilag 1 - Forklarende
bemærkinger til ansøgere - i
ansøgningsfase skal indgives: en
følgeskrivelse underskrevet af
ansøgerens eller dennes behørigt
benyldigede repræsentant;
erkæringen på tro of love vedrørende
Tilbudsgiver kan ikke på vegne af en udelukkelsekriterier of
organisation fremlægge straffeattest, tildelingskriterier, behørigt udfyldt,
men vi kan fremlægge en
dateret of underskrevet (bilag 2 til
autorisation til at udøve vagt.
brevet med opfordring til at indgive
ansøgning om deltagelse); og
Linket til E-certis fremhæver mere
ansøgningen om deltagelse, behørigt
end 50 forhold - skal tilbudsgiver
udfyldt (bilag 3 til brevet med
vedlægge certifikater for alle disse
opfordring till at indgive ansøgning of
forhold?
deltagelse.
Den ordregivende myndighed kan på
et senere tidspunkt anmode
tilbudsgiverene om den øvrige
documentation, der er angivet i del B i
bilag 3.

Generated on the 26/01/2021 01:21:19 - Generation time 4 ms

Page: 2

