NOTAT
Projekt
Kunde
Notat nr.
Dato

Udbud af løn- og vagtplansystem
Region Midtjylland

Til
Fra

Offentliggørelse på hjemmesiden
Region Midtjylland

1.

Spørgsmål og svar
Dato

Nr.
1.

Spørgsmål
Der en lille uoverensstemmelse i
kontraktens punkt 42, Ikrafttrædelse og varighed. Her står der, at

Svar
Der er tale om en fejl, da
kontraktens varighed som
annonceret i udbudsbekendtgørelsen er 6 år.

Dato
7.7.2010
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kontrakten løber i 6 år fra den 1.
januar 2012 til 31. december
2018. Det giver i alt 7 år.

2.

Fejlen vil blive rettet i forbindelse med kontraktindgåelsen med den valgte leverandør.

Under henvisning til udbudsbetin-

Regionen er ikke enig i, at

gelserne punkt 4.1., har vi fundet

den anvendte formulering i

uhensigtsmæssigheder i kontrak-

kontraktens pkt. 28.2.3. er

tens punkt 28, som vi har behov

for ukonkret og derfor vil

for at tage forbehold for:

belaste det daglige samar-

Rambøll
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bejde mellem leverandøren
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Eksempelvis mener vi, at der i

og kunden. Tværtimod in-

punkt 28.2.3 er behov for en

debærer formuleringen i sin

nærmere konkretisering. Vi forud-

nuværende form, at leve-

ser, at den nuværende formule-

randøren bærer såvel an-

ring vil udgøre en belastning for

svaret som omkostningerne

det daglige samarbejde mellem

ved mangelfulde lønkørsler

parterne, idet der er basis for

forårsaget af afviklingen –

uoverensstemmelser i relation til

enten teknisk eller over-

vurderingen af omfanget og af-

enskomstmæssigt – hos le-

hjælpningen ved mangelfulde løn-

verandøren – og det uanset

kørsler.

omfanget af fejlen.

Vi foreslår, at der laves følgende

Regionen er imidlertid ind-

konkretisering i forhold til den nu-

stillet på at bløde op på
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Nr.

Spørgsmål

Svar

værende formulering:

formuleringen.

Ved lønkørsler, som medfører

Den nuværende formule-

mangelfuld udbetaling af løn, der

ring i pkt. 28.2.3 udgår og

er forårsaget af afviklingen – en-

erstattes derfor med føl-

ten teknisk eller overenskomst-

gende formulering:

mæssigt – hos leverandøren, er
det leverandørens ansvar at rette

"Ved lønkørsler, som med-

den mangelfulde udbetaling, f.eks.

fører mangelfuld udbetaling

i form af en ny lønkørsel eller ud-

af løn, der er forårsaget af

betaling af á conto. Såfremt der

afviklingen - enten teknisk

ikke er tale om et væsentligt om-

eller overenskomstmæs-

fang vurderet ud fra antal berørte

sigt - hos leverandøren, er

lønmodtagere, beløbenes størrelse

det leverandørens ansvar

og karakter (fx om det er for me-

at korrigere den mangelful-

get eller for lidt udbetalt), kan le-

de udbetaling.

verandøren vente med at rette op
på den mangelfulde udbetaling til

Leverandøren og kunden

den førstkommende ordinære løn-

beslutter i fællesskab,

udbetaling. Det er leverandøren

hvordan og hvornår en

der beslutter, i dialog med kun-

mangelfuld udbetaling kor-

den, hvordan og hvornår der ret-

rigeres. Ved væsentlige

tes op på den mangelfulde udbe-

mangler kan kunden kræ-

taling. Såfremt leverandøren ikke

ve, at den mangelfulde ud-

automatisk kan rette op på den

betaling af løn korrigeres

mangelfulde lønudbetaling, og

hurtigst muligt og inden

kunden skal medgå i rettelsespro-

den næste ordinære løn-

ceduren, vil leverandøren afholde

kørsel. Korrektion kan

kundens dokumenterede merom-

f.eks. ske i form af en ny

kostninger. Dette forudsætter dog,

lønkørsel og/eller udbeta-

at aftalen indgås på forhånd, og at

ling af á conto løn.

der er tale om en væsentlig meromkostning for kunden.

Ved uvæsentlige mangler
ved lønudbetalingen - vur-

Hvorledes forholder regionen sig

deret ud fra antal berørte

til dette?

lønmodtagere, beløbenes
størrelse og karakter (herunder om der er udbetalt
for meget eller for lidt) - er
leverandøren berettiget til
at vente med at korrigere
den mangelfulde udbetaling
til den førstkommende ordinære lønudbetaling.
Såfremt leverandøren ikke
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Dato

Nr.

Spørgsmål

Svar
automatisk kan korrigere
den mangelfulde lønudbetaling, hvad enten denne er
væsentlig eller uvæsentlig,
og kunden derfor skal
medvirke til rettelsesproceduren, afholder leverandøren kundens dokumenterede meromkostninger herved."
Formuleringen vil blive rettet i forbindelse med kontraktindgåelsen med den
valgte leverandør.
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