Sagsnr. 1-23-4-101-9-15
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 4
Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød

KONTRAKTBILAG 4

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Bud på én eller begge delaftaler
Hvis vi ønsker at byde på begge delaftaler, skal
der da laves og afleveres to tilbud hver for sig?

Nej, hvis man ønsker at byde på begge
delaftaler, skal man udfylde og vedlægge
kontraktbilag 1 – kravspecifikation samt
tilbudsliste for hver delaftale. De resterende
bilag skal kun vedlægges for det samlede
tilbud.

10-11-2015

13-11-2015

10-11-2015

13-11-2015

23-10-2015

30-10-2015

Såfremt der må bydes samlet, vil tilbuddet da
blive vurderet hver for sig pr. delaftale eller
som et samlet tilbud?

1.2

Spørgsmål 6 – Øvrigt sortiment
Ønsker I at modtage lister over vores øvrige
sortiment?

Tilbuddene vil blive vurderet hver for sig pr.
delaftale.
Nej, Ordregiver ønsker ikke en liste over
øvrigt sortiment, da det ikke indgår i
evalueringen.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Kontraktbilag 3, leveringsadresser- og
tidspunkter.
Vi skal bede om at få præciseret, hvornår
ordrerne til levering dagen efter senest justeres
for leverancerne til Århus Universitetshospital
Risskov?
Jf. leverancerne til Regionshospitalet Silkeborg
kan leverancerne justeres frem til kl. 14.00 til
levering dagen efter. Gælder det samme for
Århus Universitetshospital Risskov?

Onsdag laves et forecast til efterfølgende
uge på de store varer. Der laves ikke
forecast på pålægspakker.
Søndag / helligdage (der grænser op til en
hverdag) sendes justeringer til næste dags
morgen-leverance/over middag-leverancer
inden 11.45.
Alle hverdage senest 10.30 sendes
bestilling på pålægspakker og andre mindre
købte varer til levering samme dag (senest
kl. 13.30). Senest 11.45 sendes ændringer

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2

Delaftale 1 Generelle krav (krav 1.5 og
3.1)
Det har ikke været os muligt at få nogen
slagterier til at give os en garanti på, at
oksekød købt i delstykker er formklasse O
fedmeklasse 2 og max 36 måneder.
Vil udbyder overveje at frafalde kravet på
delstykkerne, da vi ikke mener dette krav ville
kunne overholdes af nogen leverandør

2.3

2.4

Delaftale 1 Generelle krav (krav 7.1)
Vedr. holdbarhed på pålæg:

til dagens forecast (levering samme dag kl
13.30.)
Ordregiver forstår problematikken og
ændrer derfor krav 1.5 og 3.1 til følgende:

13-11-2015

09-11-2015

13-11-2015

09-11-2015

13-11-2015

”Følgende krav gælder for alt kød i
udbuddet – også udskæringer:
Kalvekød skal være fra dyr på 8-12 mdr.
Ungdyr skal være fra dyr på 12-24 mdr.
Oksekød skal være fra dyr på 24-36 mdr.
For udskæringerne ønskes en tilsvarende
kvalitet.”
Se venligst rettelsesblad 1 samt nyeste
version af kravspecifikationen.
Tak for informationen. Ordregiver mener
rigtigt nok restholdbarheden, og ændrer
derfor sidste linje i krav 7.1 hedder:

Mener udbyder ikke ”rest holdbarheden på
pålæg skal være 12 dage for både hel og
skiveskåret pålæg
ved levering ” ?

Restholdbarheden på pålæg skal minimum
være 12 dage for både hel og skiveskåret
pålæg fra produktionsdato

Delaftale 2 – økologisk kød Generelle krav
(Krav 12.7).

Se venligst rettelsesblad 1 samt nyeste
version af kravspecifikationen.
Ordregiver forstår problematikken og
ændrer derfor krav 12.7 til følgende:

Det har ikke været os muligt at få nogen
slagterier til at give os en garanti på, at
oksekød købt i delstykker er formklasse O
fedmeklasse 2 og max 36 måneder.

09-11-2015

”Følgende krav gælder for alt kød i
udbuddet:
Kalvekød skal være fra dyr på 8-12 mdr.
Ungdyr skal være fra dyr på 12-24 mdr.
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
Vil udbyder overveje at frafalde kravet på
delstykkerne, da vi ikke mener dette krav ville
kunne overholdes af nogen leverandør.

Oksekød skal være fra dyr på 24-36 mdr.
Mindstekrav gælder på halve dyr samt
udskæringer uanset, hvad fokus fakta
materialet ellers foreskriver. For
udskæringerne ønskes en tilsvarende
kvalitet.”
Se venligst rettelsesblad 1 samt
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation ver. 2.

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1

Delaftale 1: Pos. Nr 84
Lammekølle u/ben hakket max 15%
Er der mulighed for at udbyder vil accepterer
dette produkt på frost, da fersk lam ifølge
lovgivningen, skal være hakket senest 6 dage
efter slagtning?

3.2

Delaftale 1: Pos nr. 98
Medister, kalkun
Er der mulighed for at udbyder vil accepterer
dette produkt på frost, da fersk kalkun ifølge
lovgivningen, skal være hakket senest 3 dage
efter slagtning?

3.3

3.4

Kontraktbilag 2 Tilbudslisten
Pålæg i skiver:
Ønskes der forskelligt antal (vægt eller skiver)
pr. pakke?
Delaftale 1 – Tilbud Konventionel:
Skal tilbudsgiver selv udfylde kolonne AQ og
kolonne AR?

09-11-2015

13-11-2015

09-11-2015

13-11-2015

Ja, der kan ønskes forskelligt antal (vægt
eller skiver) pr. pakke, men dette aftales
individuelt ved ordregivelse.

10-11-2015

13-11-2015

Ordregiver har uploadet en ny version af
tilbudslisten, hvor den selv udregner det.

10-11-2015

13-11-2015

Ordregiver forstår problematikken og
accepterer derfor, at produktet har været
frosset.
Se venligst rettelsesblad 1 samt
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation ver. 2.

Ordregiver forstår problematikken og
accepterer derfor, at produktet har været
frosset.
Se venligst rettelsesblad 1 samt
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation ver. 2.
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
Hvis JA: er det OK, at formlen fra AQ76 og AR/6
trækkes ned fra eksemplet?
3.5

Delaftale 2 – Tilbud Økologisk:
Skal tilbudsgiver selv udfylde kolonne AR og
kolonne AS?
Hvis JA: er det OK, at formlen fra AR / 6 og AS
/ 6 trækkes ned fra eksemplet?

Se svar til spm. 3.4

10-11-2015

13-11-2015

10-11-2015

13-11-2015

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

Udkast til kontrakt punkt 8.3:
Punktet virker misvisende, da der efter vores
mening oplyses to forskellige
prisreguleringsmetoder.
Reguleringsmetode 1:
Priser, der fremgår af kontraktbilag 2
Tilbudslisten, reguleres som udgangspunkt efter
Leverandørens ”engrosprisliste”, så den
procentvise forskel på nettopris og engrospris i
henhold til Kontraktbilag 2 er uændret
Priser på øvrigt sortiment reguleres efter
Leverandørens ”engrosprisliste”, så den i
Kontraktbilag 2 angivne ”samlet rabat i procent
i forhold til Tilbudsgivers engrosprisliste (øvrigt
sortiment)” er uændret.
Prisregulering efter leverandørens
engrosprisliste betyder, at hvis engrosprisen
stiger, så stiger kundens nettopris også – falder
engrosprisen vil kundens nettopris også falde. I
begge tilfælde vil den procentvise forskel dog
forblive den samme. Kunden kan kræve

Ordregiver er forstående overfor
problematikken, og omformulere derfor
punkt 8.3., så ordlyden bliver:
Priser, der fremgår af kontraktbilag 2
Tilbudslisten, reguleres som udgangspunkt
efter Leverandørens ”engrosprisliste”, så
den procentvise forskel på nettopris og
engrospris i henhold til Kontraktbilag 2 er
uændret.
Priser på øvrigt sortiment reguleres efter
Leverandørens ”engrosprisliste” så den i
Kontraktbilag 2 angivne ”samlet rabat i
procent i forhold til Tilbudsgivers
engrosprisliste (øvrigt sortiment)” er
uændret.
Kunden kan kræve dokumentation for at en
prisstigning sker i henhold til generelle
prisstigninger på det danske engrosmarked
for den pågældende produkttype.
Denne dokumentation skal indeholde
4

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 dokumentation for disse prisændringer.
Reguleringsmetode 2:
”Priser for produkter på Tilbudslisten samt
øvrigt sortiment kan reguleres hver måned på
baggrund af periodens seneste 4 ugers
gennemsnitlige reguleringer i slagternoteringen.
Første regulering sker med udviklingen fra
1.10.2015 til 1.1.2016 og træder i kraft pr.
1.2.2016.”
Regulering i forhold til noteringsprisen kan ske
hver måned. Problemet med denne
reguleringsform er, at noteringsprisen kan falde
på hele dyret, men på grund af sæson
efterspørgsel kan nogle udskæringer samtidig
stige i pris.
Hvilken reguleringsmetode skal bruges i denne
kontrakt?

underskrevet oplysning fra
underleverandør/producent om, hvor meget
deres vare er steget i procent.
Priser for produkter på Tilbudslisten samt
øvrigt sortiment kan reguleres hver måned
på baggrund af periodens seneste 4 ugers
gennemsnitlige udvikling i leverandørens
”engrosprisliste”.
Anmodning om prisregulering skal
meddeles Kunden i god tid og senest 7
dage før prisændringens ikrafttræden.
Hvis Leverandøren har tilbuds- og
kampagnepriser på produkter, som ikke er
omfattet af Kontraktbilag 2, er Kunden
ligeledes berettiget til at indkøbe sådanne
varer til de pågældende tilbuds- og
kampagnepriser, så længe Leverandøren i
forhold til tredjemand opretholder sit tilbud.
Se venligst rettelsesblad 1. Kontrakten vil
blive ændret ved kontraktstart.

4.2
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