Kontraktbilag 5
Spørgsmål – svar til udbudsmateriale
Udbud af Akutlægehelikopter til Region Midtjylland og Region Nordjylland
EUudbud nr. 2010/S 204311519
Offentliggjort d. 30.11.2010
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Nr.

Spørgsmål fordelt på bilag

Spørgsmål

Svar

61

Kontraktbilag 3

Kan det oplyses om den "flyvetid" der indgår i
afregningen følger den normale definition inden
for branchen, hvor der måles fra motorstart til
motorstop (blocktid) ?

Det tidligere afgivne svar på spørgsmål
61, som offentliggjort fredag d. 26/11
2010 korrigeres med nedenstående
formulering:
Ved flyvetiden forstås den tid, hvor
helikopteren er i luften, og dermed ikke
at regne fra motorstart til motorstop.
Dette betyder bl.a., at den tid
helikopteren er på jorden i forbindelse
med udførelse af behandling etc. på et
skadested/ulykkested ikke indgår i
flyvetiden. I flyvetiden indgår tiden til
eventuel tilbagetransport til basen fra
enten
hospital
eller
ulykkessted/skadested. I flyvetid indgår
ikke leverandørens flyvning til og fra
anden base, forstået som base udover
HEMS‐basen i Karup f.eks. i forbindelse
med garagering uden for beredskabstid
samt flyvning til og fra service og
eftersyn på eksterne faciliteter.
Berigtigelsen af svar på spørgsmål 61
betyder samtidig at tilbudsfristen
forlænges til tirsdag d. 7. december
2010 kl. 12.00

Ændringer i
udbudsmaterialet
Ordlyden i note 1 pkt. 1.2 i
kontraktbilag 3 – vederlagsbilag –
ændres til:
” Ved flyvetiden forstås den tid,
hvor helikopteren er i luften, og
dermed ikke at regne fra
motorstart til motorstop. Dette
betyder bl.a., at den tid
helikopteren er på jorden i
forbindelse med udførelse af
behandling
etc.
på
et
skadested/ulykkested ikke indgår
i flyvetiden. I flyvetiden indgår
tiden til eventuel tilbagetransport
til basen fra enten hospital eller
ulykkessted/skadested. I flyvetid
indgår
ikke
leverandørens
flyvning til og fra anden base,
forstået som base udover HEMS‐
basen i Karup f.eks. i forbindelse
med
garagering
uden
for
beredskabstid samt flyvning til og
fra service og eftersyn på eksterne
faciliteter”.
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