
 
 
STSG Administrationsgrundlag 
 
 
STSG partnere 
STSG administreres og er etableret af følgende partnere: 
 
Vordingborg Erhverv 
Business Lolland Falster 
Vordingborg Havn 
Guldborgsund Havne 
Vordingborg Shipping/Krinak (One Point of Contact) 
 
 
STSG medlemmer 
STSG har som medlemmer registreret en række underleverandører, der ønsker at tilbyde deres 
ekspertise og service til de store infrastrukturprojekter, som er under opførelse i regionen.  
 
 
Forespørgsler fra konsortium og større underleverandører (kunden) 
STSG bistår med at formidle kontakter mellem konsortier (hovedentreprenører) og 
underleverandører samt mellem større underleverandører og deres underleverandører i 
forbindelse med udbud, opgaver og forespørgsler, der skal håndteres og videreformidles. 
 
Konsortier og større underleverandører (kunden) kan kontakte en STSG-partner og anmode om 
bistand til at identificere relevante underleverandører til konkrete opgaver. STSG-partnerne 
koordinerer henvendelsen således: 
 

- Vordingborg Erhverv (VE) udpeger deres relevante medlemsvirksomheder 
 

- Business Lolland Falster (BLF) udpeger deres relevante medlemsvirksomheder 
 

- Udpegelsen af relevante medlemsvirksomheder vil primært ske ud fra virksomhedernes 
egne beskrivelser på STSG hjemmesiden. 

-  
- STSG samler samtlige relevante medlemsvirksomheder inklusive de 

medlemsvirksomheder som måtte være udenfor VE & BLF område – og præsenterer disse 
for kunden 
 

- Måtte der være forespørgsler, hvor der ikke findes de relevante medlemsvirksomheder i 
STSG, så vil STSG afsøge uden for STSG, for derved at kunne yde den bedst mulige 
service til kunden 

 
- Det er udelukkende konsortiet / kunden, der beslutter, hvem der skal have lov til at byde 

på udbud / opgaver. Bortset fra at bringe medlemsvirksomheder i forslag foretager STSG 
ingen vurdering eller prioritering af disse. Medlemsvirksomheden orienteres om, at 



pågældende er bragt i forslag, men orienteres ikke om, hvilke andre virksomheder, der er 
bragt i forslag. 
 

- Medlemsvirksomhederne er bekendt med Code of Conduct uploadet her på siden og 
dermed, at de ikke indbyrdes må koordinere eller udveksle oplysninger om priser og øvrige 
vilkår. 

 

 
 
 
Haste opgaver – 24/7 opgaver 
STSG One Point of Contact kontakter direkte medlemsvirksomheder for at få løst opgaven. One 
Point of Contact kender så vidt muligt medlemsvirksomhederne igennem 
database/hjemmeside/personlig kontakt og vil derfor relativt hurtigt vide hvem som kan løse 
opgaven. 
 
 
Fakturering 
Har en medlemsvirksomhed brug for hjælp til fakturering til konsortiet, eller ønsker konsortiet 
samlede opgørelser over entrerede opgaver f.eks. månedsvis, tilbydes følgende 2 muligheder: 
 

- Direkte fakturering mellem medlemsvirksomhed og konsortium, primært ved større 
opgaver 

- Fakturering igennem Vordingborg Shipping/Krinak (One Point of Contact) mod betaling af 
gebyr. Gebyr/vilkår aftales individuelt og direkte mellem medlemsvirksomheden og 
Vordingborg Shipping/Krinak. Vordingborg Shipping/Krinak indestår ikke for konsortiets 
betaling, men formidler blot faktura som en service mellem medlemsvirksomhed og 
konsortium, samt assisterer ved eventuel tvist om fakturering/manglende betaling. 

 
 
Ansvarsfordeling 
Indgåelse af aftale/leverance foregår mellem medlemsvirksomhed og konsortium. Partnere i 
Storstrøm Service Group oppebærer og påtager sig intet ansvar. 


