Sagsnr. 1-23-4-72-12-13
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af Lægevagtkørsel

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG
Nr.
1.1

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

Vedr. 1.9.2 Økonomisk og finansiel
formåen samt udbudsbilag 4:

Der henvises til udbudsbetingelsernes
punkt 1.9:

12-12-2013

AJE

Vedr. dokumentation forsikringer
Hvis byder i tilbuddet bilag
4 bekræfter, at alle biler opfylder
krav til forsikringer, kan det
accepteres som dokumentation?
Eller skal der vedlægges
dokumentation for forsikringer, for
hver enkelt bil?

Ordregiver foretager en vurdering af
tilbudsgivernes generelle egnethed i
forhold til at udføre den udbudte opgave.
Egnethedsvurderingen foretages på
baggrund af tilbudsgivernes indsendte
oplysninger om økonomisk og finansiel
kapacitet samt teknisk kapacitet.

12-12-2013

AJE

Tilbudsgiver skal derfor sammen med
tilbuddet fremsende de i pkt. 1.10.1–1.10.5
anførte oplysninger.
Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet
de i pkt. 1.10.1 – 1.10.5 anførte
oplysninger, risikerer at få afvist deres
tilbud og dermed ikke at komme
betragtning til den udbudte opgave, jf. pkt.
1.15.
Tilbudsgiver skal således vedlægge den
ønskede dokumentation i tilbuddet.
1.2

Vedr. Udbudsbilag 1
Er det i orden at lave en særskilt
virksomheds beskrivelse og dermed
ikke bruge bilag 1?

Der er ikke formkrav. Men det er
Tilbudsgivers eget ansvar at sørge for de
ønskede oplysninger afgives. Tilbudsgiver
bedes markere hvor de af Ordregiver
ønskede oplysninger præcist er angivet.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Vedr. 10 Krav til den udbudte
ydelse

Kravet er at indstigningshøjden skal være
under 40 cm.

10.14: Hvordan måles indstignings
højde?

De 40 cm måles fra vejbanen til
trinbrættets overflade.

12-12-2013

KE

Hvad hvis der er et trinbært?
2.2

2.3.

Vedr. Afhentning af læger
Skal lægerne afhentes på hjem
adressen? For eksempel Hemmet,
Hvide Sande og Lemvig?

Efter punkt 7C i kontrakten aftales
afhentningsstedet til et sted i vagtdistriktet.
Det kan være lægens klinik, et
konsultationssted på et regionshospital
eller vagtlægens bopæl.

12-12-2013

KE

Kravspec. side 7. mindstekrav nr. 9.

Nej, taxaselskabets logo opfattes ikke som
en reklame.

13-12-2013

KE

13-12-2013

KE

13-12-2013

AJE

13-12-2013

AJE

Tæller logo fra taxaselskabet som
reklame?
2.4

2.5

Kravspec. side 8. mindstekrav nr.
16.
Hvorledes skal regionen have
adgang til GPS data. Har regionen
en tracker som installeres?

Nej regionen har ikke en tracker, der skal
installeres, men Regionen ønsker - efter
konkret anmodning – at have mulighed for
at se, på hvilke adresser der er aflagt
besøg og hvilken rute, der er kørt.

Skal der i tilbuddet fremsendes
billeder af den løsning der
påtænkes til montering af pc og lys
til brug for lægen?

Nej, der stilles ikke noget krav om dette.

3. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT
3.1

Kontrakt side 5, pkt. 5b.
Skal afsnittets formulering opfattes

Afsnittet omtaler alene chaufførens
kvalifikationer, og hvilke retningslinjer der
2

3. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT
således at Regionen ikke
anerkender overenskomstmæssige
og arbejdsmiljømæssige regler?
Afsnittet modsiger i øvrigt
kontraktens side 6, pkt. 5.d. hvor
Regionen forholder sig til
overenskomstmæssige forhold.

skal overholdes. Desuden påpeges det, at
Ordregiver som udgangspunkt ikke blander
sig i Leverandørens planlægning af
arbejdet jf. ”Alle overenskomstmæssige og
arbejdsmiljømæssige forhold, herunder
pauser mv. for
Leverandørens medarbejdere, er Kunden
uvedkommende.”
Vedrørende Ordregivers holdning til
overenskomstmæssige spørgsmål,
henvises til Kontraktens punkt 5.d at :
”Hvis arbejdsforhold af den i nærværende
kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af
kollektiv
overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene
ikke være mindre gunstige end de vilkår,
der inden for
det fag eller den industri, i hvilken
Leverandøren har sin virksomhed, i
almindelighed bydes under
tilsvarende forhold. Der henvises i den
forbindelse til ILO-konvention nr. 94”

3.2

Kontrakt side 8, pkt. 6.a

Nej, disse dækkes ikke.

13-12-2013

AJE

Betales der for overtid?

Nej der betales ikke for overtid. Der
henvises til Kontraktens punkt 12.a.

13-12-2013

AJE

Kontrakt side 13, pkt. 11.a
Hvorledes bestemmes
markedsprisen?

Markedsprisen er ikke en matematisk
beregningsmetode, som lader sig eksakt
fastslå. Den er udtryk for hvorledes

13-12-2013

AJE

Der foretages ikke uvæsentlige
investeringer i forbindelse med
indgåelse af kontrakten. Dækkes
disse såfremt kontrakten opsiges i
prøveperioden?
3.3

3.4

3

3. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT
markedet under de givne omstændigheder
vil honorere en given ydelse.
4.5

Kontrakt side 14, pkt. 12.b

Se Rettelsesblad 1.

13-12-2013

AJE

Er det op til leverandøren at
bestemme hvilket indeks som skal
brudes til regulering af prisen?

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL. SÅFREMT TILBUDSGIVERE IKKE MENER, AT DE STILLEDE
SPØRGSMÅL IKKE ER BESVARET SKAL DENNE KONTAKTE ORDREGIVER
ALLE SPØRGSMÅL MODTAGET FREM TIL DEN 13. DECEMBER 2013 ER BESVARET

4

