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Til alle interesserede:
Indkaldelse af bindende tilbud på leje af prøveplads for vindmølle prototyper
på:
Prøvestationen for store vindmøller ved Høvsøre, Lemvig Kommune.

1.

BAGGRUND FOR INDKALDELSE AF TILBUD
Danmarks Tekniske Universitet (”DTU”) opfordrer herved vindmølleproducenter og
andre til at afgive bindende tilbud på leje af prøvepladser for vindmølle prototyper
på Prøvestationen ved Høvsøre, Lemvig Kommune.
Udlejning af prøvepladser er ikke omfattet af formelle udbudsregler, men
med den valgte fremgangsmåde ønsker DTU at sikre, at alle potentielle tilbudsgivere har lige adgang til at afgive tilbud på leje af prøvepladser på
Prøvestationen på de i nærværende tilbudsbetingelser med tilhørende bilag angivne vilkår.

2.

UDLEJER
Udlejer og udbyder af prøvepladser er:
DTU Vindenergi

Kontaktperson:

Danmarks Tekniske Universitet

Viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen

Frederiksborgvej 399

E-mail: windturbinetest@windenergy.dtu.dk

4000 Roskilde

Mobil: (+ 45) 40 45 50 37
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3.

LEJE AF PRØVEPLADSER PÅ PRØVESTATIONEN VED HØVSØRE

3.1

Fakta om Prøvestationen ved Høvsøre
Prøvestationens geografiske placering og faciliteter gør det muligt for vindmølleindustrien i samarbejde med DTU og øvrige forskningsinstitutioner at gennemføre
forskning, udvikling og tests af prototype vindmøller og ny vindmølleteknologi.

3.2

Forhold vedrørende Prøvestationen ved Høvsøre
Prøvestationen ved Høvsøre omfatter fem prøvepladser. Prøvepladserne giver
mulighed for at opsætte vindmøller med en maksimal højde på 165 m. For teknisk
beskrivelse af Prøvestationen ved Høvsøre henvises til bilag B. DTU ønsker at genudleje prøveplads nr. 2.
Lejemålet for prøveplads nr. 2 træder i kraft 1. oktober 2016.

3.2.1 Varighed af lejemålene for de enkelte prøvepladser
Varigheden af lejemålet for prøvepladsen, som tilbydes, er minimum 4 år, 6 år eller
maksimalt 8 år.
Tilbudsgiver skal entydigt i sit tilbud, jf. Tilbudsskemaet (bilag 1a), angive, hvilken
varighed af lejemålet, som tilbudsgiver ønsker.

3.2.2 Minimumsårsleje og driftsbidrag
Den årlige minimumsårsleje for en prøveplads på Prøvestationen ved Høvsøre udgør
DKK 1,74 mio. ekskl. moms pr. prøveplads. Tilbudsgiver kan således ikke afgive tilbud på leje af en prøveplads med en tilbudt årsleje på under DKK 1,74 mio. ekskl.
moms, jf. også pkt. 7.1.
I tillæg til den årlige leje betales et årligt driftsbidrag, der hidtil for Prøvestationen
ved Høvsøre har andraget DKK 450.000,- ekskl. moms årligt. For fastsættelse af det
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årlige driftsbidrag henvises til lejekontraktens bestemmelser med tilhørende bilag,
jf. bilag C.
Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at lejen, driftsbidrag og øvrige pengepligtige
ydelser tillægges moms med den til enhver tid gældende momssats.
3.2.3 Lejekontrakten for en prøveplads på Prøvestationen ved Høvsøre
Tilbud skal afgives på de betingelser, der fremgår af lejekontrakt for Prøvestationen
ved Høvsøre, der indgår som en del af tilbudsmaterialet, jf. bilag C.
Opmærksomheden henledes på, at lejemålet udelukkende må anvendes i overensstemmelse med de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, herunder at lejemålet
alene må anvendes til opstilling af lejers egen prototype vindmølle.
For lejemål for prøvepladser på Prøvestationen er det en betingelse, at lejer indtræder i Aftale om nettilslutning af Prøvestationen på Høvsøre med NOE Energi A/S,
jf. lejekontraktens vilkår (bilag C). Tilbudsgiverne opfordres til at sætte sig grundigt
ind i lejers forpligtelser, der følger af de respektive lejevilkår.
De tilbudsgivere, som får tildelt en bestemt prøveplads på Prøvestationen ved
Høvsøre, og som ønsker at overtage det af tidligere lejere på prøvepladsen etablerede fundament, har mulighed for at indgå inter partes aftale med den tidligere lejer om overtagelse/køb af fundamentet på prøvepladsen. Overdragelsesaftale skal
være indgået og fremsendt i kopi til DTU senest 2 måneder efter lejekontrakten
med DTU og tilbudsgiveren er underskrevet. Tilbudsgiverne gøres opmærksom på,
at manglende indgåelse af overdragelsesaftale om fundamentet - uanset ønsket
herom - ikke kan medføre en udsættelse af ikrafttrædelsestidspunktet for lejekontrakten med DTU i forhold til den tildelte prøveplads i henhold til den gældende
tidsplan. Der henvises i øvrigt til lejekontraktens bestemmelser herom, jf. bilag C.
Tilbudsgivers tilbud kan ikke gøres betinget af, at der indgås en aftale med den tidligere lejer af prøvepladsen om overdragelse/køb af eksisterende fundament.
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4.

TILBUDSMATERIALE
Tilbudsmaterialet samt oplysninger og erklæringer, som tilbudsgiver skal frembringe, består af følgende dokumenter:
• Nærværende INFORMATION TIL TILBUDSGIVERNE - Materiale og individuelle tilbudsbetingelser for leje af prøvepladser for vindmølle prototyper på
Prøvestationen ved Høvsøre.
• Bilag B:

Beskrivelse og tekniske specifikationer for Prøvestationen ved Høvsøre

• Bilag C:

Lejekontrakt om leje af standplads på Prøvestationen ved Høvsøre
med tilhørende bilag

• Bilag 1a:

Tilbudsskema for leje af prøveplads på Prøvestationen ved Høvsøre

• Bilag 2:

Skema vedrørende generelle virksomhedsoplysninger

• Bilag 2a:

Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

• Bilag 2b:

Fuld serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden
gyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i de situationer, som er angivet i bilag 2, pkt. A7

• Bilag 3:

Skema vedrørende økonomisk og finansiel formåen

• Bilag 3a:

Revisorattesteret erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og
egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår

• Bilag 3b:

Erklæring fra uafhængig revisor eller bank om, at tilbudsgiver råder
over en økonomi, som gør tilbudsgiver i stand til at løfte det tilbudte forskningsprojekt og indfri forpligtelserne i henhold til lejekontrakten for den eller de prøvepladser, som ønskes lejet, og som
indgår i tilbudsmaterialet som bilag C.

• Bilag E:

Overordnet beskrivelse af evalueringsmodel for de modtagne tilbud.

5.

RETNINGSLINJER FOR TILBUDSFORRETNINGEN

5.1

Generelle retningslinjer for tilbudsforretningen
Der tilbydes én prøveplads på Prøvestationen ved Høvsøre.
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5.2

Standby-liste
DTU foretager en samlet evaluering af de indkomne forskriftsmæssige tilbud i henhold til de gældende tildelingskriterier, jf. pkt. 8.
For så vidt de tilbudsgivere, som ikke tildeles prøvepladsen i henhold til tilbudsevalueringen, kommer disse tilbudsgivere på en prioriteret standby-liste i forhold til tilbudsevalueringen og tilbydes indgåelse af en lejekontrakt for prøvepladsen i henhold til det afgivne tilbud, såfremt en tilbudsgiver, som ellers måtte have fået tildelt
en lejekontrakt på prøvepladsen, måtte springe fra før eller efter indgåelse af lejekontrakten. Standby-listen føres af DTU i en periode på 12 måneder regnet fra datoen for DTU's offentliggørelse af resultatet af tilbudsevalueringen. Tilbudsgiverne
på standby-listen kontaktes af DTU, såfremt prøveplads bliver ledig, med forespørgsel om, hvorvidt den pågældende tilbudsgiver ønsker at vedstå sit tilbud og indgå
lejekontrakt med DTU om leje af den konkrete ledige prøveplads. Såfremt en tilbudsgiver på standby-listen ikke er interesseret i at vedstå sit tilbud, kontakter DTU
den næste tilbudsgiver på standby-listen og så fremdeles.

5.3

Tilbudsgivernes valg af løbetid for lejemålet for prøvepladsen
Der lægges ved evalueringen af tilbuddene ikke særskilt vægt på den ønskede
længde af lejemålet inden for den angivne mulige tidsbegrænsede længde af lejemålet for prøvepladsen. Tilbudsgiverne kan i deres tilbud ikke forudsætte et andet
starttidspunkt for lejekontrakten end angivet ovenfor i pkt. 3.2.

5.4

Grundlaget for afgivelse af tilbud samt forbehold
Tilbud skal afgives på baggrund af de bilagte tekniske specifikationer, jf. bilag B og
lejekontrakt for Prøvestationen ved Høvsøre, jf. bilag C.
Da DTU ønsker, at tilbudsgiverne skal afgive tilbud på ens vilkår, er der ikke ved
tilbudsafgivelsen mulighed for at tage forbehold vedrørende bestemmelser i lejekontrakten for Prøvestationen ved Høvsøre.
Såfremt en tilbudsgiver opfatter elementer i lejekontrakten med dertil hørende bilag
som uklare eller klart uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede skriftlige spørgsmål til DTU herom, jf. pkt. 12.
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I sådanne spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer
tilbudsgiver vil foreslå som erstatning i stedet for. De konkrete formuleringer skal
angives på dansk eller engelsk.
DTU vil på baggrund af de modtagne henvendelser konkret tage stilling til, om DTU
vil indarbejde de foreslåede ændringer i tilbudsmaterialet. Ændringer vil under alle
omstændigheder ikke blive foretaget, såfremt disse kan anses som væsentlige ændringer af det oprindelige tilbudsmateriale, eller ændringerne kan medføre fare for
konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Eventuelle ændringer vil samtidigt
blive meddelt alle potentielle tilbudsgivere, der herefter vil afgive tilbud på ens vilkår.

6.

KRAV M.V. TIL TILBUDDENE

6.1

Sprog og valuta
Tilbud skal affattes på dansk eller engelsk.
Det legale sprog er dansk, hvorfor lejekontrakten samt eventuelle øvrige kontrakter
vil blive indgået på dansk. Som en service til tilbudsgiverne er de originale, bindende

juridiske

dokumenter

oversat

til

engelsk

og

kan

downloades

på

www.windturbinetest.com. DTU påtager sig intet ansvar for oversættelsen.
Tilbud skal afgives med angivelse i danske kroner (DKK) og ekskl. moms.
Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at lejen, driftsbidrag og øvrige pengepligtige
ydelser tillægges dansk moms med den til enhver tid gældende momssats, p.t.
25%.
6.2

Tilbudsskemaer og tilbudsgivers tilbud om konkrete forskningsprojekter
Til brug for afgivelse af tilbud anvendes tilbudsskemaet for Prøvestationen ved
Høvsøre, jf. bilag 1a.
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Alle bilag til tilbudsskemaet skal udfyldes/besvares og indgår i tilbuddet som en del
af det samlede tilbudsmateriale.
Skemaet er en strukturel hjælp i forbindelse med besvarelsen af tilbuddet, men skal
ikke ses som en begrænsning af tilbudsgivers muligheder for at fremkomme med
yderligere, fyldestgørende oplysninger.
Skemaet vedlægges ligeledes det fornødne supplerende materiale og en specifik beskrivelse af det forskningsprojekt, som tilbudsgiveren ønsker og forpligter sig til at
udføre på prøvepladsen, og som danner grundlag for evalueringen af tilbuddene for
så vidt angår tildelingskriteriet Det tilbudte forskningsprojekt , jf. pkt. 8. Beskrivelsen skal opfylde grundbetingelserne fastsat i lejekontrakten, jf. bilagene C.
Tilbudsgiverne opfordres til at udarbejde gennembearbejdede, specifikke beskrivelser af det tilbudte forskningsprojekt, som gør DTU i stand til at vurdere det tilbudte
projekt i henhold til delkriterierne, som indgår i evalueringen af forskningsprojektet,
jf. pkt. 8.
6.3

Kompensation
Der ydes ingen betaling eller anden form for vederlag eller kompensation fra DTU til
tilbudsgiverne for deltagelse i processen, heller ikke ved eventuel annullering af tilbudsforretningen, jf. pkt. 6.6.

6.4

Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb.

6.5

Formkrav til tilbuddene
Tilbud skal markeres med ”Tilbud – Windturbinetest” og med angivelse af tilbudsgivers navn. Alle dokumenter, bilag m.v., der indeholdes i tilbuddet, skal ligeledes
være tydeligt mærket med tilbudsgivers navn.
Tilbud skal fremsendes i én papiroriginal og én kopi samt fremsendes som pdf-filer
på e-mail:

10

windturbinetest@windenergy.dtu.dk
og skal være bilagt alt relevant materiale, som nærmere beskrevet i nærværende
tilbudsmateriale. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de indleverede udgaver
vil papiroriginalen være gældende.
Det af DTU modtagne tilbud og materiale m.v. returneres ikke til tilbudsgiverne.
6.6

Annullering
Såfremt DTU skønner det nødvendigt, kan DTU baseret på en saglig begrundelse
annullere tilbudsforretningen og kan undlade at indgå lejekontrakt for prøvepladsen
på Prøvestationen ved Høvsøre, hvis dette er sagligt og nødvendigt. Tilbudsgiverne
kan i den anledning ikke rejse krav mod DTU.

7.

UDELUKKELSE AF TILBUD

7.1

Ikke forskriftsmæssige tilbud
DTU vil se bort fra tilbud som værende ikke forskriftsmæssige i følgende tilfælde:
1.

Såfremt tilbudsgiver ikke fremsender skema vedrørende generelle virksomhedsoplysninger, jf. bilag 2.

2.

Såfremt tilbudsgiver ikke fremsender Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt,
forfalden gæld til det offentlige m.v., jf. bilag 2a.

3.

Såfremt tilbudsgiver ikke fremsender fuld serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden gyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i nogen af de i bilag 2b, punkt A7 beskrevne situationer, jf. bilag 2b.
Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at sagsbehandlingstiden hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen for rekvirering af serviceattest kan være op til 3-4 uger.
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4.

Såfremt tilbudsgiver undlader at fremsende de i bilag 3 nævnte erklæringer, jf.
bilag 3a og bilag 3b, vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, og/eller at nævnte erklæringer rejser begrundet tvivl hos DTU om, hvorvidt tilbudsgiver har en økonomisk og finansiel formåen, som gør tilbudsgiver i
stand til at løfte det tilbudte forskningsprojekt og indfri forpligtelserne i henhold til lejekontrakten for den prøveplads, som ønskes lejet, og som indgår i
tilbudsmaterialet som bilag C.

5.

Såfremt den tilbudte årsleje for en prøveplads er under den angivne minimumsårsleje for prøvepladsen.

6.

Såfremt tilbudsgiver i sit tilbud tager forbehold over for bestemmelser i lejekontrakterne med tilhørende bilag, jf. bilag C.

7.

Såfremt tilbuddet ikke er vedlagt et tilbudt forskningsprojekt, jf. pkt. 6.2 og
pkt. 8.

Såfremt ovenstående oplysninger og erklæringer ikke medsendes tilbudsgivers tilbud inden for den gældende tilbudsfrist, kan DTU efter omstændighederne meddele
tilbudsgiver en kortere frist, inden for hvilken nævnte oplysninger kan eftersendes
til DTU.
7.2

Tvivlspørgsmål og uklarheder
Såfremt afgivne tilbud indeholder uklarheder eller rejser tvivlspørgsmål hos DTU om
det afgivne tilbud, forbeholder DTU sig ret til at kontakte den pågældende tilbudsgiver med henblik på en afklaring af det nævnte forhold. Der vil i den forbindelse
ikke ske forhandling mellem tilbudsgiveren og DTU, og henvendelsen sker alene
med henblik på en afklaring af uklarheder og eventuelle tvivlspørgsmål.

8.

TILDELINGSKRITERIER FOR TILDELING AF LEJEKONTRAKTERNE
Tildeling af lejekontrakterne vil ske på grundlag af DTU’s vurdering af de modtagne
tilbud på baggrund af følgende kriterier med den nedenfor angivne vægtning.
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Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen, som DTU vil anvende i henhold til
de anførte tildelingskriterier, indgår som bilag E.
8.1

Kriterier og vægtning
1.

Betaling af årsleje

60%

2.

Det tilbudte forskningsprojekt

40%

I alt
8.2

100%

Kriteriet B e t a l i n g a f å r s l e j e
I relation til kriteriet Betaling af årsleje vurderes tilbuddene på baggrund af den
årlige mérleje, som tilbudsgiverne tilbyder at betale for en prøveplads ud over den
for den konkrete prøveplads gældende minimumsårsleje.
Tilbudsprisen angives ekskl. moms, idet der i henhold til lejekontrakterne tillægges
moms med den til enhver tid gældende momssats (p.t. 25 %).

8.3

Kriteriet D e t t i l b u d t e f o r s k n i n g s p r o j e k t
Ved Det tilbudte forskningsprojekt forstås et konkret forskningsprojekt og afprøvningsprogrammet for den vindmølle, der afprøves.
I relation til kriteriet Det tilbudte forskningsprojekt vurderes det tilbudte forskningsprojekt på baggrund af følgende delkriterier, som vægtes lige meget:
a) Konkrete behov og formål med afprøvningerne på prøvepladsen.
b) Innovation og forskningsmæssig nytte af det tilbudte forskningsprojekt.
c) Generel samfundsmæssig interesse og nytte af det tilbudte forskningsprojekt.
Tilbudsgiverne opfordres til at udarbejde gennembearbejdede, specifikke beskrivelser af det tilbudte forskningsprojekt, som gør DTU i stand til at vurdere tilbuddene i
forhold til delkriterierne.

13

Ad a) Delkriteriet Konkrete behov og formål med afprøvningerne på prøvepladsen
Ved vurderingen af delkriteriet Konkrete behov og formål med afprøvningerne på

prøvepladsen lægger DTU vægt på tilbudsgivernes reelle, konkrete, påviselige eller
sandsynliggjorte behov for den givne prøveplads til brug for gennemførelse af
forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter af proto-typer af vindmøller og
andre tests i tilknytning hertil, som nærmere beskrevet i lejekontrakten, jf. bilag C.
Der lægges endvidere vægt på tilbudsgivernes beskrevne formål med afprøvningerne.
Ad b) Delkriteriet Innovation og forskningsmæssig nytte af det tilbudte forsknings-

projekt
Ved vurderingen af delkriteriet Innovation og forskningsmæssig nytte af det tilbudte

forskningsprojekt lægger DTU blandt andet vægt på, i hvilket omfang afprøvningsaktiviteterne vurderes til at kunne resultere i innovative teknologiske løsninger til
gavn for vindenergisektoren og DTU's forskning. Herunder vil der eksempelvis blive
lagt vægt på, om målingsresultaterne af afprøvningerne vil blive stillet helt eller
delvist til rådighed for forskningsprojekter og offentlige forskningsinstitutioner m.v.
og de nærmere betingelser herfor.
Der lægges endvidere vægt på omfanget og karakteren af tilbudsgivers beskrevne
forskningssamarbejde(r) med offentlige forskningsinstitutioner for det konkrete
forskningsprojekt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter anses for at være et samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner, når der i samarbejdet indgår en eller
flere af følgende samarbejdspartnere:
-

Danske universiteter og andre offentlige forsknings- og/eller højere læreanstalter,

-

Danske certificerings- og afprøvningsinstitutioner, GTS - Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter,

-

Andre anerkendte internationale forskningsinstitutioner eller forskere.

Ad c) Delkriteriet Generel samfundsmæssig interesse og nytte af det tilbudte forsk-

ningsprojekt
Ved vurderingen af delkriteriet Generel samfundsmæssig interesse og nytte af det

tilbudte forskningsprojekt lægger DTU vægt på, i hvilket omfang tilbudsgiverne
gennem det beskrevne forskningsprojekt vurderes at tilgodese den generelle sam-
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fundsmæssige interesse og nytte, f.eks. forud for store investeringer på havet, hvor
det skal sikres, at møllernes designgrundlag er i orden.

9.

FORTROLIGHED
Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende
forhold, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab, og alt materiale i sagen
skal behandles fortroligt. DTU vil også behandle alt materiale fortroligt.
Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at der vil kunne blive givet aktindsigt
i de dokumenter, herunder indkomne tilbud, som indgår i DTU’s tilbudsforretning,
da DTU som selvejende universitet er omfattet af retsreglerne om aktindsigt. DTU
vil dog i en række tilfælde være berettiget til at undtage information fra aktindsigt i
henhold til gældende retsregler, f.eks. hvis der i et tilbud indgår forretningshemmeligheder. Såfremt sådanne undtagelsesbestemmelser ikke finder anvendelse, skal
anmodninger om aktindsigt fra enhver, herunder konkurrerende virksomheder, der
også har afgivet tilbud, efter omstændighederne imødekommes af DTU.
Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor udtrykkeligt angive dette i sit tilbud. I denne forbindelse
ser DTU gerne, at tilbudsgiver tydeligt indikerer hvilke oplysninger eller
elementer, tilbudsgiveren så vidt muligt ønsker undtaget fra aktindsigt.
DTU vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, dette følger af lovgivningen.

10.

INDSIGELSER MOD TILBUDSFORRETNINGEN
Da nærværende tilbudsforretning ikke er omfattet af formelle udbudsregler, kan
klage over tilbudsforretningen ikke indbringes for Klagenævnet for Udbud. Indsigelser m.v. vil henhøre under de almindelige domstole.
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11.

INFORMATIONSMØDE, FRIST OG EVALUERING

11.1 Informationsmøde
Efter den offentlige annoncering af indkaldelse af tilbud, afholder DTU et fælles
informationsmøde, hvor alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at deltage.
Informationsmødet afholdes onsdag den 9. marts 2016, kl. 10.30 (DK-tid)
på Prøvestationen for store vindmøller ved Høvsøre, Bøvlingvej 41, 7650
Bøvlingbjerg.
11.2 Frist for modtagelse af tilbud
Tilbud skal fremsendes eller indleveres til:
DTU Vindenergi
Danmarks Tekniske Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Att.: Viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen
E-mail: windturbinetest@windenergy.dtu.dk

Bindende tilbud skal være modtaget pr. e-mail senest den torsdag
den 7. april 2016 kl. 12.00 (DK-tid) .
Fristen for modtagelse af papiroriginalen + kopi heraf er mandag den 11. april
2016. Det bemærkes, at det er datoen for modtagelsen af ovenstående e-mail, der
afgør, om tilbuddet er rettidigt modtaget.
Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
DTU bekræfter modtagelsen af tilbud over for tilbudsgiverne pr. e-mail til den af
tilbudsgiverne oplyste e-mail-adresse.
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11.3 Evaluering og kontraktindgåelse
Efter evalueringen af de indkomne tilbud giver DTU meddelelse til samtlige tilbudsgivere om, hvem DTU agter at indgå lejekontrakt med.
Kontrakterne forventes underskrevet senest ca. 3 uger efter, at meddelelsen af resultatet er offentliggjort.

12.

SPØRGSMÅL FRA INTERESSEREDE
Spørgsmål i forbindelse med den offentlige annoncering og tilbudsmaterialet bedes
formuleret skriftligt på engelsk og fremsendt pr. e-mail til:
Viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen: e-mail: windturbinetest@windenergy.dtu.dk
Sidste frist for modtagelse af spørgsmål er torsdag den 24. marts 2016, kl. 12 (DKtid).
Spørgsmålene vil blive anonymiseret, og besvarelserne lægges løbende ud på
www.windturbinetest.com og vil senest være tilgængelige torsdag den 31. marts
2016, kl. 10 (DK-tid).

13.

BILAGSLISTE TIL TILBUDSBETINGELSERNE:
•

Bilag B:

Beskrivelse og tekniske specifikationer for Prøvestationen ved Høvsøre.

•

Bilag C:

Lejekontrakt om leje af standplads på Prøvestationen ved Høvsøre
med tilhørende bilag.

•

Bilag 1a:

Tilbudsskema for leje af prøveplads på Prøvestationen ved Høvsøre

•

Bilag 2:

Skema vedrørende generelle virksomhedsoplysninger

•

Bilag 2a:

Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

•

Bilag 3:

Skema vedrørende økonomisk og finansiel formåen

•

Bilag E:

Overordnet beskrivelse af evalueringsmodel for de modtagne tilbud.
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Roskilde, januar 2016
DTU Vindenergi
Danmarks Tekniske Universitet, DTU

