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5.e
6
Der er i det nye kontraktudkast kapitel 5.e henvist til at eksisterende
mandskab er vedlagt som kontraktbilag 4. Dette bilag er dog ikke at
finde i materialet.
Er det sådan at forstå at kunden IKKE loven om
virksomhedsoverdragelse kommer i anvendelse.
Skulle kunden ønske at loven kommer i anvendelse, så skal kunden
vel udbede de relevante oplysninger om mandskab, løn og anciennitet
ved tidligere leverandør, da det ikke er ny leverandørs rettighed at få
indsigt i. Samtidig kan det ikke være kundens mening at
tilbudsgiverne indgår i en økonomisk direkte udredning i udbudsfasen.

Svar
Der er en fejl i kontraktens pkt. 5.e’s første afsnit om ”lov om
virksomhedsoverdragelse”. Der er ikke udarbejdet et kontraktbilag 4 med
medarbejderoversigt. Bestemmelsen skal rettelig have følgende ordlyd:
Såfremt det konstateres, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, er
Leverandøren forpligtet til at overtage medarbejdere i henhold til
Virksomhedsoverdragelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august
2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med
eventuelle senere ændringer.
Leverandøren indtræder umiddelbart ved overdragelsen af medarbejderne i
såvel rettigheder som forpligtelser over for de medfølgende medarbejdere i
overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelseslovens regler herom.
Kunden har ikke på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten kendskab til, om
der vil være medarbejdere, som ønsker at overgå til ansættelse hos
Leverandøren, såfremt lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.
Medarbejdere, der eventuelt skal overdrages, men ikke ønsker at blive
overdraget, betragtes, som om de selv har opsagt deres stilling, således at de
fratræder ved overdragelsen af de ansatte. Disse ansatte er herefter ikke
omfattet af Kontrakten. Giver overdragelsen af de ansatte en medarbejder ret
til at anse sig for opsagt på grund af væsentligt ændrede arbejdsvilkår i
henhold til Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 2, påhviler det
Leverandøren at udrede enhver betaling til medarbejderen i den anledning.
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I udbudsbetingelser beskrives at regionen ønsker at indgå en lejeaftale Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftaler om køretøjerne i
overensstemmelse med afsnit 1.15 i udbudsbetingelserne.
af en bil - afsnit 1.15, 2. punktum.
Dette fremgår ikke af ligesådan af kontrakten.
Forholdet har stor virkning på den endelige tilbudspris, og spørgsmålet
lyder derfor som:
Er det kontraktens hensigt at regionen ønsker at "leje af akutlægebil"
eller er det kontraktens hensigt at leverandøren skal "levere en
akutlægebil"?
Omfanget er meget ens, men ordlyden kan gøre en stor forskel i vores
tilbud.
Der er søgt afklaret en del spørgsmål ved skat, og det svaret er meget
vigtigt for vores tilbudsgivning.
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Der skrives i udbudsbetingelserne: "Bilerne skal være i drift døgnet
rundt alle ugens dage. Tilbudsgiver skal oplyse prisen uden
begrænsning i bilernes aktivitet."
Det er kendt at ingen af de kendte døgnvagtsformer på markedet kan
få lov at køre 24 timer i træk.
Hvor mange gange vil en bil kunne meldes ud af drift, før der er tale
om grov misligholdelse af kontraktforholdet - og kontrakten dermed
opsiges?

Region Midtjylland forventer, at køretøjerne og mandskabet er til rådighed for
AMK-vagtcentralens disponering døgnet rundt i henhold til afsnit 1.15 i
udbudsbetingelserne. Det fremtidige aktivitetsniveau for de døgndækkende
akutlægebiler kendes ikke, men Region Midtjylland bemærker, at ingen af
regionens øvrige akutlægebiler er aktive 24 timer i døgnet, men at de er til
rådighed for AMK-vagtcentralens disponering i henhold til gældende
kontrakter.
Det er leverandørens ansvar at sikre, at køretøj og mandskab er til rådighed
for AMK-vagtcentralens disponering på alle tider af døgnet. Såfremt
leverandøren ikke lever op til dette, vil Region Midtjylland ophæve kontrakten i
overensstemmelse med kontraktens afsnit 18.
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I spørgsmål/svar ID 30 vedr. Udbud af døgndækkende akutlægebiler
til Horsens og Randers 2011/S-212-346358 fremgår det, ”at
ordregiver ikke kan oplyse, om tilbudsgiver er pligtig til at afregne
moms. Tilbudsgiver opfordres derfor til selv at søge spørgsmålet
afklaret ved SKAT.”
Det er meget væsentligt for tilbudsgivningen og den efterfølgende
evaluering af tilbudspriserne, at moms behandles ens af
tilbudsgiverne, derfor opfordres Region Midtjylland til at revidere
svaret.
Jf. Momslovens § 13 stk. 1, nr. 1 er ”Hospitalsbehandling og
lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig
sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed”
momsfritaget. Lægebilskørsel er tilknyttet hospitalsbehandling og
lægevirksomhed, dermed er ydelsen omfattet af momsfritagelsen.
For at stille private leverandører lige med offentlig produktion,
kompenseres regionen jf. "Bekendtgørelse om momsrefusionsordning
for kommuner og regioner" for ikke fradragsberettiget moms som en
privat entreprenør må indregne i prisen. De tilbudte priser fra private
tilbudsgivere ved denne ydelse, skal ved tilbudsvurderingen derfor
reduceres med positivlistens refusionssats på 7,2 % (moms og
lønsumsafgift). Der kan i den forbindelse henvises til Bekendtgørelse
nr. 1492 af 14. december 2006 om momsrefusionsordning for
kommuner og regioner, med senere ændringer hertil.
Vil Regionen bekræfte, at der sker en korrektion ved
tilbudsvurderingen med positivlistens refusionssats på 7,2 % (moms
og lønsumsafgift)?
Hvis Regionen ikke vil revidere svaret kan Regionen da oplyse,
hvordan der sikres en ensartet sammenligning af de indkomne tilbud,
hvor der for tilbuddene baseret på en momsfri ydelse skal korrigeres
for positivlistens refusionssats?

Svar
I tilbuddet skal afgives en pris ekskl. moms i Kontraktbilag 2 Vederlagsbilaget.
Det er denne pris, der indgår i tilbudsevalueringen. Region Midtjylland
foretager ikke i forbindelse med tilbudsevalueringen justeringer for eventuelle
momsforudsætninger indbygget i tilbudsgivers tilbud. Det er således dét beløb,
som fremgår af vederlagsbilaget, der konkurreres på – og det beløb skal altså
som det fremgår være eksklusiv moms.
Det er tilbudsgivers eget ansvar og egen risiko at sikre sig, at den pris man
har afgivet er den rigtige og baserer sig på de rigtige momsforudsætninger.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at et forbehold i forhold til den
afgivne pris i forhold til eksempelvis momsafregning vil kunne tolkes som et
væsentligt forbehold, der vil kunne få den betydning, at tilbuddet må afvises
som ukonditionsmæssigt.
Det fastholdes således, at det er tilbudsgivers eget ansvar at afklare
eventuelle momsspørgsmål ved SKAT.
Region Midtjylland gør dog opmærksom på, at tilbudsgiver ikke skal tage
højde for den særlige positivmoms på 7,2 procent, der alene vedrører Region
Midtjyllands momsafregning.
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