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

17-11-2015

20-11-2015

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

1.2

1.3

Spørgsmål 6 – Øvrigt sortiment
Ønsker I at modtage lister over vores øvrige
sortiment?
Spørgsmål 1 – udbudsbetingelser punkt
16.2 – Tjekliste
”8. Udfyldt kravspecifikation/løsningsbeskrivelse
– Kontraktbilag 1 skal anvendes”
I Kontraktbilag 1 står der skrevet:
”Besvarelsen bedes vedlagt under kontraktbilag
7 med henvisning til casenummer.”
Hvordan skal Kontraktbilag 1 anvendes?

Tilbuddene vil blive vurderet hver for sig pr.
delaftale.
Nej, Ordregiver ønsker ikke en liste over
øvrigt sortiment, da det ikke indgår i
evalueringen.
Ordregiver har forståelse for forvirringen.
Kontraktbilag 1 – kravspecifikation skal ikke
udfyldes, da Tilbudsgiver i stedet skal
vedlægge besvarelserne samlet i
kontraktbilag 7 med henvisning til
casenummer.
Kontraktbilag 1, skal dermed anvendes på
den måde, at alle mindstekrav (MK) skal
forstås og overholdes af tilbudsgiver.
Casebesvarelserne (KP) bedes vedlægges i
kontraktbilag 7.

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?

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

Delaftale 1 Generelle krav (krav 7.1)
Vedr. holdbarhed på pålæg:
Mener udbyder ikke ”rest holdbarheden på
pålæg skal være 12 dage for både hel og
skiveskåret pålæg
ved levering ” ?

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

23-10-2015

30-10-2015

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:
Restholdbarheden på pålæg skal minimum
være 12 dage for både hel og skiveskåret
pålæg fra produktionsdato
2

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN

2.4

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

2.5

Delaftale 1 - Vedr. Slc. pålæg
Med de nye krav, anført i svar til kontraktbilag
3, leveringsadresser og tidspunkt 30-102015 og kontraktbilag 2 tilbudslisten 3111-2015,
om bestillingstidspunkt forskellige antal skiver,
forskellige pakninger, rettelser til ordre og
levering (alt sammen indenfor 3 timer til en
enkelt kunde i Region midt)
Så mener vi, at dette er i strid med
ligebehandlingsprincippet, i det sådanne krav
reel kun kan efterkommes af ”lokale” udbydere,

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

09-11-2015

13-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

”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.
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.
Ordregiver har forståelse for, at det kan
være udfordrende for nogle virksomheder,
at imødekomme kravet. Ordregiver har
overvejet udfordringen i forhold til
ligebehandlingsprincippet, men Aarhus
Universitetshospital Risskov har af hensyn
til deres drift behov for denne løsning. Det
er naturligvis en mulighed, at samarbejde
med underleverandører, men Ordregiver
forventer, at nedenstående vil bidrage til,
at flere tilbudsgivere ser sig i stand til at
levere.
Som uddybning til svar på spørgsmål 3.3
3

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN
der som de eneste har mulighed for at opfylde
så restriktive krav.

Endvidere mener vi, at dette også vil medføre
at konkurrencen delvis sættes ud af spillet.
Totalmængden af udbuddet udgør 218.029 kg.
Fordelt på 137 linjer.
Det skiveskåret pålæg udgør 6.486 kg. Fordelt
på 16 linjer.
Fastholder udbyder kravet vedr. forskellige
pakninger og bestillings/leverings tidpunkterne
omkring skiveskåret pålæg ?
Vi mener begge krav sætter konkurrencen af
udbuddet ud af spillet.

2.6

kan nævnes, at der er forskelligt antal
pålægspakker fra dag til dag, men der er fx
samme antal skiver hamburgerryg pr
pakke, hver gang. Forskellige antal skiver
henviser altså til, om det er små skiver
spegepølse eller større skiver
hamburgerryg. Dermed vil pakkerne til
Aarhus Universitetshospital Risskov være
standardpakker, ud fra en fælles aftale,
som aftales ved kontraktstart.
Ordregiver mener således, at der findes
løsninger, hvorpå der stadig er konkurrence
på markedet.
De oplistede totalmængder er for hele
Region Midtjylland, og ikke kun Aarhus
Universitetshospital Risskov.

Uddybning til spm. 2.1 og 3.3

Se svar til spørgsmål 2.5

Når vi læser svarene på de to spørgsmål, så
skal tilbudsgiver helt konkret kunne levere
pålægspakker af forskellige størrelser med
forskelligt antal skiver indenfor 1 time og
45 minutter fra afgivelse af ordre. Betragter
Ordregiver det som en reel mulighed?

Jf. svar til spm. 2.1 så vil ordreafgivelse på
pålægspakker senest være kl. 10.30,
hvilket giver 3 timer.

Hvis der var tale om standardpakninger af
f.eks. 500 g, ville feltet af eventuelle
tilbudsgivere blive noget bredere.

Ordregiver vil ikke kunne fastlægge, at
standardpakningerne vil være af fx 500 g,
da det vil være individuelt pr. hospital. Dog
vil der så vidt muligt bestilles den aftalte
standardpakke, som er aftalt med det
pågældende hospital og tilbudsgiver.
4

16-11-2015

20-11-2015

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

Se svar til spm. 3.4

10-11-2015

13-11-2015

Lageandelen er en salt- og sukkerlage:
Hele kødstykker: ca. 15%

16-11-2015

20-11-2015

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.

Hvis JA: er det OK, at formlen fra AQ76 og AR/6
trækkes ned fra eksemplet?
3.5

3.6

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?
Tilsat lage
Generelt vedr. produkter tilsat lage. Hvor stor
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.7
3.8

3.9

skal lageandelen være? Er det TMP lage eller
almindelig saltlage
Delaftale 1 – pos. 1 Gris halv
Er det med eller uden hoved?
Delaftale 1 – pos. 35 Okse halv
Efterspørges der en hel halv okse, eller må den
være delt i to stykker ved levering for lettere
håndtering?
Delaftale 1 – pos. 40 Hakkebøffer,
færdigformede, med kartofler 8-12 % fedt
Hvor stor skal kartoffelandelen være?

3.10

Delaftale 1 – pos. 47 Okseyderlår
Skal det være med eller uden fedt?

3.11

Delaftale 1 – pos. 88 Kyllingeinderfilet
ukalibreret
Jf. fokuskoden F 1.3.1.1 er dette en frostvare.
Må der bydes med frost?

3.12

Delaftale 1 – pos. 92 Kalkunbryst
Må der bydes med 1 kg?

3.13

Delaftale 1 – pos. 125 Bacon røget hel
m/svær
Skal det være af koge- eller stegestykke?
Delaftale 1 – pos. 132 Leverpostej, rå
Må der bydes med en frostvare?
Vi må ikke levere varen i rå tilstand.
Delaftale 1 – pos. 133 Wienerpølser
Er normalt en frostvare. Må der bydes med
frost?
Delaftale 1 – pos. 135 Kyllingegrillpølser
Er normalt en frostvare. Må der bydes med

3.14

3.15

3.16

Små kødstykker: ca. 12%
Jf. kravspecifikation pkt. 2.3 leveres grisen
uden hoved og fortå.
For både konventionel og økologisk ”okse
halv” gælder, at det skal leveres i to
stykker (altså kvarte)

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

Ordregiver kan se, at fokuskoden ikke
foreskriver nogen andel for kartofler. Derfor
vælger Ordregiver at følge det eksempel,
som er opstillet på koden – nemlig ca. 10%
kogte uden salt.
Jf. kravspecifikationen pkt. 3.5 skal
produktet være afpudset for fedt og sener
PAD.
Ordregiver kan godt se, at fokuskoden
henviser til frostvare, men da dette er
omfattet af et andet udbud, kan Ordregiver
ikke acceptere denne position på frost jf.
Kravspecifikation pkt. 1.3.
Jf. fokuskoden F. 4.2.1.1 skal der tilbydes
kalkunbryst 1800-2200 g. Dermed kan
Ordregiver ikke acceptere 1 kg.
Jf. kravspecifikation pkt. 9.1 skal produktet
være fremstillet af svinebryst, kogestykke
uden svær
Jf. kravspecifikation pkt. 10.1 kan
produktet godt accepteres som frostvare.

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

16-11-2015

20-11-2015

Jf. fokuskode P.16.3.1 kan produktet godt
accepteres som frostvare.

16-11-2015

20-11-2015

Jf. kravspecifikation pkt. 11.1 kan
produktet godt accepteres som frostvare.

16-11-2015

20-11-2015
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

frost?
Delaftale 1 – pos. 9 Krebinet/Karbonade af
svinekød med kartofler 8-12% fedt
Kartoffel %?
Delaftale 1 – pos. 15 Hamburgerryg
Må vi byde med ca. 4 kg?

Delaftale 1 – pos.
rullepølse
Må vi byde med ca.
Delaftale 1 – pos.
Må vi byde med ca.

22 Slag til rullesteg og
2,0 kg?
55 Oksebovklump
5 kg?

Delaftale 1 – pos. 65 Kalve tykstegsfilet
hel
Må vi byde med ca. 2,0 kg?
Delaftale 1 – pos. 67 Kalve yderlår
Med eller uden fedt?

3.23

Delaftale 1 – pos. 80 Bovklump af
ungkvæg
Må vi byde med mellem 4 - 6 kg?

3.24

Delaftale 1 – pos. 81 Tykkam af ungkvæg i
net, uden ben, hals og kappe
Må vi byde med ca. 2,0 kg?
Delaftale 1 – pos. 107 Pastrami af
okseklump marineret
Må vi byde med spidsbryst m.h.t. Focus?
Delaftale 2 – pos. 1 Okse hel
Efterspørges der en hel halv okse, eller må den
være delt i to stykker ved levering for lettere
håndtering?

3.25

3.26

Jf. fokuskode 2.3.5 stiller ordregiver krav
om 10% kogte kartofler.

17-11-2015

20-11-2015

Jf. fokuskode SM 1.3.2 stiller ordregiver
krav om ca. 3000 g med en tolerance for
vægt på ±10 % af gennemsnitsvægten.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 4 kg.
Jf. fokuskode SM 2.5 stiller ordregiver krav
om 1500 g.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 2 kg
Jf. fokuskode OF 1.2 stiller ordregiver krav
om 6000 - 8500 g.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 5 kg
Jf. fokuskode KB 4.1 stiller ordregiver krav
om 2500 - 3500 g.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 2 kg
Jf. kravspecifikationen pkt. 4.2 stiller
ordregiver krav til at produktet skal være
Afpudset for fedt og sener PAD
Jf. fokuskode UF 1.2 stiller ordregiver krav
om 6000 - 8500 g.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 4-6
kg
Jf. fokuskode UF 2.3 stiller ordregiver krav
om 3000 - 4000 g.
Dermed kan ordregiver ikke acceptere 2 kg
Jf. fokuskode P.8.8 kan ordregiver godt
acceptere pastrami fremstillet af
okseyderlår, -inderlår eller –spidsbryst.
Se venligst svar til spm. 3.8

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

17-11-2015

20-11-2015

18-11-2015

20-11-2015
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.27

Delaftale 2 – pos. 13 Kylling Øko 1600 g
Må der bydes med 1500 - 1700 g?

3.28

Delaftale 2 – pos. 14 Kylling Øko Delt 1600
g
Må der bydes med 1500 - 1700 g – delt?
Delaftale 1 pos. 130 Leverpostej bagt lille,
250 g
Må der bydes med 200 g, som er normal detail
størrelse?
Delaftale 1 pos. 134 Cocktail pølser
Må der bydes med frost?
Delaftale 1 pos. 136 Brunchpølser okse
Må der bydes med frost?

3.29

3.30
3.31

Jf. kravspecifikation pkt. 15.1 skal
produktet have en vægt på 1600 g
(tolerance: +/- 100 g). Dermed accepteres
produktet indenfor 1500 – 1700 g.
Ja, Se venligst svar til spm. 3.27

18-11-2015

20-11-2015

18-11-2015

20-11-2015

Ja, Ordregiver accepterer leverpostej bagt,
lille på 200-250 g.

18-11-2015

20-11-2015

18-11-2015

20-11-2015

18-11-2015

20-11-2015

10-11-2015

13-11-2015

Dette ændres på tilbudslisten
Jf. fokuskode P.16.4.1, acceptere
Ordregiver, at produktet er på frost.
Jf. kravspecifikation pkt. 11.2 acceptere
Ordregiver, at produktet er på frost.

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.

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.
8

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 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
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?

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
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.

Ordregiver har nu besvaret alle spørgsmål. Yderligere spørgsmål eller henvendelser vil ikke blive besvaret.
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