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Svar
Id
Sektion
Afsnit
Side Spørgsmål
Det fremgår af afsnit 1.8.4, at Erklæringen er ikke vedlagt materialet, fordi der ikke længere stilles krav om indhentelse af en sådan erklæring. Det
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Udbudsbetingelser
1.8.4
7
Tilbudsgiver endvidere skal
sidste afsnit i pkt. 1.8.4 skulle således ikke have være medtaget i udbudsbetingelserne, og udgår derfor.
fremsende:
"Erklæring på tro og love om, Afsnit 1.8.4 har herfter følgende ordlyd:
at tilbudsgiver ved
udarbejdelsen af tilbud har
Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø
taget hensyn til de
forpligtelser, der gælder i
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende
henhold til
skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser:
bestemmelser om
beskyttelse på
a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside:
arbejdspladsen og om
www.skat.dk
arbejdsforhold i øvrigt på det
sted, hvor ydelsen skal
b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
præsteres jf. Art. 27.
www.mst.dk
Erklæringen kan vedlægges
som Fejl! Henvisningskilde
c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside:
ikke fundet. i udfyldt og
www.at.dk
underskrevet stand".
Henvisningskilden og
Tilbudsbilaget mangler - vil
Kunden korrigere fejlen?
Det fremgår, at såfremt der
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Kontraktudkast
18.b.
20
a) Region Midtjylland opretholder grænsen på 5 procent, da det er afgørende at sikre hurtig udrykning til hastende
skal afregnes bod, vil dette
opgaver. Region Midtjylland gør dog opmærksom på, at bodsbestemmelserne alene vil blive brugt, hvis Region
ske i henhold til pointsystem,
Midtjylland oplever gentagne gange af manglende overholdelse af kravet om mobiliseringstid indenfor to minutter,
hvor leverandøren tildeles 1
jf. afsnit 18.b. i kontraktbestemmelserne.
point for hver tur, hvor
redder og køretøj ikke er klar b) Region Midtjylland kan bekræfte, at bod opgøres særskilt for hver delaftale.
til udrykning indenfor 120
sekunder. Såfremt der i en
måned gives point for mere
end 5 procent af de udkaldte
ture betales en bod på 5.000
kr.pr. point.
a) Procentgrænsen på 5%
synes lav - vil Kunden
acceptere en procentgrænse
på 30% i lighed med
Kontrakt om akutbilerne i
Horsens/Randers?
b) Vil Kunden bekræfte, at
bodsmodellen i afsnit 18b
(Bod ved mangler) opgøres
særskilt for hver delaftale,
idet der indgåes særskilt
kontrakt
om hver delaftale?
Der mangler et
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Ved en beklagelig fejl er udbudsnummeret ikke oplyst på materialet. Nummeret er: 2012/S 112-185914
"udbudsnummer" i det
Der er uploadet en opdateret version af udbudsbetingelserne på www.udbud.rm.dk
offentliggjorte materiale.
Vil Kunden oplyse et
"udbudsnummer" og
udsende opdateret
materiale?
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