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Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning på
Hospitalsenheden Vests 5 regionshospitaler
Region Midtjylland
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I udkast til kontrakt, hvor de enkelte ydelser er beskrevet, er der
beskrevet "Renholdelse" denne ydelse fremgår dog ikke af
tilbudslisten. Skal "Renholdelse" indregnes i de relevante ydelser på
tilbudslisten, f.eks. belægninger, græsarealer m.m.?
Ja, renholdelse indgår som en del af den generelle vedligeholdelse af
arealerne og skal derfor indregnes i de enkelte, relevante ydelser på
tilbudslisten.
På tilbudslisten skal "Fodhegn", "Træhegn" og "Trådhegn"
prissættes, som vi læser beskrivelsen, er de opgaver som skal
udføres omkring dette bestillingsopgaver. Hvilke opgaver skal vi
prissætte omkring dette?
Renholdelse, vedligeholdelse, tilsyn, rapporteringspligt. (Reparation
er bestillingsarbejde).
På tilbudslisten er der "Andet inventar" hvad er det og hvilke opgaver
skal prissættes?
Flagstænger, gyngestativer o. lign. Arbejdet omfatter renhold, tilsyn,
rapporteringspligt.
På tilbudslisten er der 16 stk. "Blomsterkummer" iht. beskrivelsen
skal der plantes sommerblomster m.m. i disse. Vi har set de 4 af
blomsterkummerne som er indtegnet på oversigtskortet, de er alle pt.
tilplantet med flerårige planter (buxbom og cotoneater) Hvad skal vi
indregne i tilbuddet?
Der skal regnes med sommerblomster i alle blomsterkrukker. Evt.
ændringer justeres med entreprenøren efterfølgende.
På tilbudslisten er der nævnt "Rygeskur", "Cykelstativer", "Skilte",
"Balanceredskaber", Overdækkede arealer (halvtag), "Terrænmure",
"Springvand", "Lysskakter" og "Diverse" hvilke ydelser skal her
prissættes?
Vedligeholdelse, herunder renholdelse (inkl. tømning af askebægre
og affaldskurve) og snerydning, hvor relevant.
På tilbudslisten er "Sansehaven" nævnt, men den er ikke særskilt
beskrevet i beskrivelsen, hvilke ydelser skal her prissættes?
Ordregiver frafalder den særskilte prissætning af sansehaven. De
enkelte dele af sansehaven indgår i mængdeangivelserne i den
specificerede tilbudsliste (kontraktbilag 2).
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På tilbudslisten ønskes "Timepris" oplyst, er det for 1 time, eller skal
vi indtaste de 400 timer?
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I tilbudslisten skal oplyses timeprisen for 1 time.
Det er alene til brug for tilbudsevalueringen, at ordregiver (selv)
ganger timeprisen op.
Kan det passe at der ikke skal være renhold med i entreprisen? Det
står ikke i tilbudslisten.
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Hvad skal der laves i sansehaven?
Se svar 6
Er der velfærds faciliteter (toiletter, omklædningsrum, bade
muligheder, frokoststue eller lignende) på Regionshospitalerne
Herning og Holstebro?
Ordregiver stiller lokaler til rådighed for ophold, garderobe, toilet og
badeforhold på de 5 Regionshospitaler for de personer, som udfører
arbejde på de pågældende hospitaler.
I tilbudslisten ang. Grønne områder står der angivet timepris, skal vi
angive for 1 time inkl. håndværktøj og materiel med en
anskaffelsessum mindre end 3000,- kr. ?
Ja. BEMÆRK i bilag 2A-2E skal timeprisen ikke medregnes, når den
nederste række ”Samlet tilbudspris” udfyldes. Alle øvrige beløb skal
medregnes.
Skal der angives nogen beløb ud for diverse i tilbudslisten ang.
Grønne områder – den må vel godt være 0,- kr. hvis vi ikke har noget
under diverse?
Der skal angives et beløb. Beløbet kan være 0.
Ang. snerydning med hensyn til timepriser på normaltimer, 50 %
timer, 100 % timer samt timepris for lille traktor og for stor traktor
med plov skal der her beregnes for 1 time?
Ja. Generelt gælder, at ”timepris” = pris pr. time.
Ang. Tilbudsskema 3A1, de beløb der tilføres dette skema er det
overførsel af beløbet fra de specificeret lister – som f.eks. hvis
beløbet på bilag 2C vedr. Lemvig er XX,- kr. er det så er samme beløb
der indsættes i skema 3A1 under Lemvig ud for den samlet pris?
I tilbudsskema 3A1 indsættes beløbet fra den celle, der indgår i
rækken benævnt ”Samlet tilbudspris” og kolonnen benævnt ”Pris for
anslået mængde ved tildeling af kun dette hospital” i bilag 2A-2E ud
for det relevante hospital.
I tilbudsskema 3A2 indsættes beløbet fra den celle, der indgår i
rækken benævnt ”Samlet tilbudspris” og kolonnen benævnt ”Pris for
anslået mængde ved tildeling af flere hospitaler” i bilag 2A-2E ud for
de relevante hospitaler.
Ang. Skema 3A1 vedr. timepris er det prisen for 1 time der angives?
Ja. Se svar 11 og13. BEMÆRK at timeprisen her også er inkl.
håndværktøj og materiel med en anskaffelsessum på mindre end
3.000 kr.
Ang. Tilbudsskema 3B2 har jeg et spørgsmål til hvordan den
udfyldes, jeg giver lige en eksempel, om dette er rigtig forstået:
Hvis man vil udføre arbejdet på Regionshospitalet i Tarm bilag 3A1
(Snerydning og glatførebekæmpelse) for en normal timepris for XX,kr.
Og man vil udføre det for en normal timepris for YY,- kr. hvis man har
3 hospitaler skriver man så YY kr. ud for normaltimer og under
regionshospitalet Tarm på skema 3B2 ?
Hvis man ønsker at tilbyde en normal timepris på XX på
Regionshospitalet i Tarm, hvis dette er det eneste hospital, man får
tildelt, skriver man XX i bilag 3B1 (BEMÆRK dette var tidligere
fejlagtigt benævnt bilag 3A1, men er nu rettet) under
Regionshospitalet i Tarm.
Hvis man samtidig ønsker at tilbyde en normal timepris på YY kr. for
Regionshospitalet i Tarm, hvis man tildeles flere hospitaler, skriver
man YY i bilag 3B2 under Regionshospitalet i Tarm.
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Ang. Tilbudsskema 3A2 kan du ikke give en eksempel på hvordan
man indfører tal i dette skema fra de specificerede skemaer?
I tilbudsskema 3A2 indsættes priser fra bilag 2A-2E under de
relevante hospitaler. I første række ”Samlet fast pris” indsættes
prisen fra den celle, der indgår i rækken ”Samlet udbudspris” og i
kolonnen ”Pris for anslået mængde ved tildeling af flere hospitaler” i
bilag 2A-2E.
I forbindelse med muligheden for at anføre fordele i form af
prisreduktion på tilbudslisterne ved tildeling af "flere hospitaler"
ønsker vi at forespørge med hensyn til muligheden for at kunne
præcisere denne prisreduktion - fx. ved mulighed for tildeling af
"pakker":
- 1 hospital
- Samtlige hospitaler - her må den største reduktion jo kunne
forventes
- Hospitalerne i givne pakker, fx. Holstebro/Herning/Lemvig og
Tarm/Ringkøbing eller andre kombinationer.
- Evt. mulighed for selv at sammensætte pakkerne - med respekt for,
at det så ikke er muligt umiddelbart at sammenligne til laveste pris
som betingelserne er p.t.
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Ovenstående skal ses i lyset at skabe størst mulig synergi for
udbyder samt lette beregning af prissætning og dækning på
opgaverne for byderne.
Tilbudsgiver har mulighed for at indgive tilbud på flere forskellige
”pakker” / kombinationer af hospitaler.
Det vil fortsat være muligt for ordregiver at sammenligne og finde
laveste pris, idet vurderingen går på, hvilken sammensætning af
tilbud (herunder forskellige ”pakker”) der samlet set vil give den
laveste pris for Hospitalsenheden Vest, jf. punkt 1.18 i
udbudsbetingelserne.
Den angivne pris i tilbudslisterne, den er gældende for en sæson / et
år, er det ikke korrekt. (dvs. at man ikke skal skrive den samlede sum
ind for hele entrepriseperioden, de 2 år.)
Det er korrekt forstået, at priserne som oplyses i tilbudslisterne
(bortset timepriser og kg-priser) er gældende for et år.
Bortkørsel af sne, gælder det hele processen, dvs. læsning, bortkørsel
til lovlig depotplads. Dvs. at den angivne enhedspris i kg dækker alle
udgifter?
Det er korrekt, at den angivne enhedspris i kg skal dække alle
udgifter.
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