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Spørgsmål 25

Svar 25

Kravsspec. pkt. 4.1
Hvorledes ser I mulighederne for at stille krav til Jeres leverandører mht. stabling af paller, sortering på pallerne, adskillelse af
forskellige varenumre på paller, i forbindelse med leveringen til
LP? Findes der en leverandørmanual i dag som beskriver krav til
logistikken? Hvor mange forskellige vareleverandører er pt. aktive?
Sideløbende med dette udbud, er der igangsat et projekt omhandlende samarbejde med de primære leverandører.
RM kan ikke garantere, at der er indgået samarbejdsaftaler med
samtlige leverandører ved implementeringen af det centrale lager hos logistikpartneren. Det er også tvivlsomt om ovenstående krav kan tilgodeses fra alle leverandører.
Der findes ingen konkret leverandørmanual.

Spørgsmål 26

Svar 26

Spørgsmål 27
Svar 27

Der er ca. mellem 500 - 600 aktive leverandører og en mindre
andel af dem har et hyppigt flow.
Kravsspec. pkt. 4.5
Er der i forbindelse med placeringen af varer på leveringsadresserne nogle steder hvor der skal tages højde for ekstra stort
tidsforbrug til intern transport af varerne eller skal de i alle tilfælde stilles lige indenfor porten?
På samtlige leveringsadresser skal varerne stilles i området bag
porten. Der skal dog indgås nærmere aftale mellem hospitalerne
og logistikpartneren om, hvor varerne skal opmarcheres, således at de ikke blokerer for andre aktiviteter i varemodtagelsen.
Logistikpartneren skal ikke påregne stort tidsforbrug til intern
transport.
Vil det være muligt at få en leverancestatistik for eksempel for
det seneste år: Mængder af paller / bure per leveringssted per
dag?
Den udbudte centrallagerløsning er ny for RM. Så der findes ikke eksisterende data, som kan lave ovennævnte leverancestatistik. RM’s bedste estimat er Kravspecifikationens Tabel 7:
Transportmængder pr. leveringsadresse. Den kan kombineres
med tabel 14 og figur 8, for at skabe et estimat på dagsbasis.
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