Sagsnr. 1-23-4-101-29-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 3
Udbud af flytteservice

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -7
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Hvad skal årsrapporten
indeholde?
På side 6 – står der man skal
afkrydse at man vedlægger
årsrapport som udbudsbilag 4,
hvorimod der står på side 11. af
man skal vedlægge udbudsbilag
5 – den seneste godkendte
årsrapport.

Ved
udbudspræsentationen
d. 12.01.2015
12.01.2015

12.01.2015

1.2

Der henvises til udbudsbetingelsernes
pkt. 6.3, hvor det fremgår, hvad der
kræves af årsrapporten
Revideret version af dokumentet
udbudsbilag er uploaded på
www.udbud.rm.dk pr. 13.01.2015.

På side 7 – står der man skal
afkrydse at man vedlægger
forsikringsbevis eller police som
udbudsbilag 5, hvorimod der
står på side 12. af man skal
vedlægge udbudsbilag 6 –
dokumentation for produkt- og
erhvervsansvarsforsikring.
På side 8 – står der man skal
afkrydse at man vedlægger
dokumentation for certificering
som udbudsbilag 6, hvorimod
der står på side 13. af man skal
vedlægge udbudsbilag 7 – kopi
af certificeringer.

13.01.2015
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Dokumentet udbudsbilag er et
låst dokument, og vi kan derfor
ikke selv rette ovenstående, er
det muligt du kan fremsende en
revideret version af dokumentet
udbudsbilag?
1.3

1.4

Med henvisning til formuleringen
i pkt. 7.1 i udbudsbetingelserne,
vil vi høre, om vi ikke behøver at
aflevere tilbuddet på USBnøgle?

Se rettelsesblad pr. 23.01.2015.

Vedr. pkt. 7.1
For at være sikker på formkrav
bedes der bekræftes om det er
korrekt forstået, at der ved
aflevering af udbud ved hver
delaftale skal afleveres 1
originaleksemplar i papirformat
og 2 eksemplarer på ikkeskrivebeskyttet USB-nøgle, og
ingen ekstra kopi i papirformat.

Der skal afleveres 1 originaleksemplar
i papirformat indeholdende det
samlede tilbud med bilag.

Se hertil også ny udgave af
”Udbudsbetingelserne”.

21.01.2015

23.01.2015

03.02.2015

03.02.2015

Ved afgivelse af tilbud på både
delaftale 1 og delaftale 2, skal der
således afleveres 1 originaleksemplar i
papirformat indeholdende det samlede
tilbud med bilag.
Herudover skal det samlede tilbud med
bilag også afleveres i 2 eksemplarer
på ikke-skrivebeskyttet USB-nøgle.
Der skal ikke afleveres en ekstra kopi
af det samlede tilbud med bilag i
papirformat.

1.5

Vi er ved at lave det sidste på
Det er fyldestgørende, at der afleveres
dette udbud, men er i tvivl om vi ét samlet tilbud, hvor Kontraktbilag 1 –
skal lave 2 komplette tilbud, 1 for Kravspecifikation og Kontraktbilag 22
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delaftale 1 + 1 for delaftale 2,
eller om det er nok at vi bare
udfylder tilbudsliste og
kravsspecifikation for hver
delaftale de øvrige dokumenter
er jo de samme.

Tilbudsliste udfyldes for hver delaftale.
Se i øvrigt ovenstående spørgsmål og
svar i pkt. 1.4 vedrørende formkrav.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1

Vi har et spørgsmål vedr.
Tilbudslisten både kontraktbilag
1 + 2, pkt 1.3+1.4 +1.5
Der bliver spurgt på pris på
flyttevogn uden
flyttemedarbejder.

Der skal oplyses pris på flyttevogn
uden fører under position 1.3, 1.4 og
1.5 i Kontraktbilag 2. Dette gør sig
gældende for både delaftale 1 og 2.

19.01.2015

23.01.2015

Ved
udbudspræsentationen
d. 12.01.2015

13.01.2015

Se hertil også kravspecifikationens pkt.
1.4 i Kontraktbilag 1.

Er det korrekt forstået at der skal
oplyses pris på bil unde fører
eller skal prisen være på bil
m/fører men uden ekstra
flyttemedarbejder.

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6
4.1

Helligdage – 1. maj er en halv
fridag i forhold til flyttebranchens
overenskomst. Flyttemændene
har derfor krav på at få fri eller at
blive aflønnet efter
helligdagstaksten, hvilket kan

Se rettelsesblad pr. 13.01.2015.
Se hertil også ny udgave af ”Udkast til
kontrakt”.

3
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blive fordyrende for
tilbudsgiverne. Kunne det
ændres til helligdag efter kl. 12?
4.2

Hvor står prisreguleringen
henne?

Der henvises til pkt. 9.2 i Udkast til
kontrakt.

4

Ved
udbudspræsentationen
d. 12.01.2015

12.01.2015

