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Spørgsmål 28

Kan man tænke sig en situation, hvor der ikke er nok på lager
af en given vare til at pakke en hel leveringsordre?
Altså: om der kan opstå en restordre…
Og såfremt ovennævnte situation kan opstå, hvordan ønsker RM
så at vi reagere..
Skal ordren leveres med det er er tilgængeligt, eller afvente at
der kommer nye varer..

Svar 28

Ja, man kan forestille sig restordre, hos LP.
RM vil selvfølgelig tilstræbe at det ikke sker.
Under normale forhold, skal der leveres det der er på hylden til
rekvirenten.

Spørgsmål 29

Men der kan også tænkes forhold, hvor der skal rationeres. Det
vil så ske i et samarbejde med Regionale Driftsenhed.
Der er tale om store mængder af brandfarlige væsker, på bilag
2, over ADR produkter er det kun nogle af dem der er oplyst
fareklasse på, hvad med resten?
Er det muligt at få fremsendt SDS (sikkerhedsdatablade) over
de resterende produkter…. Det er nødvendig for at kunne fastslå
brandfareklasse.

Svar 29
Spørgsmål 30
Svar 30
Spørgsmål 31

Svar 31

Spørgsmål 32
Svar 32

Forudsætning for at vi kan vurdere lovgivningen i forhold til korrekt opbevaring er vi nødsaget til at få flammepunkter og vandopløselighed oplyst på alle produkter
Svar tilgår inden svarfrist
Outbound:
Hvor mange ordrelinjer udgør de 735.000 kolli (pr. år)?
RM estimerer, at der gennemsnitligt er 2 kolli pr. varelinje på
standard- og ekstrabestillingerne. Dvs. 367.500 ordrelinjer.
Distribution:
Er det muligt at I kan oplyse, om vi kan levere med trailere ved
alle leveringssteder? Jeg ved at ikke alle steder har rampe, hvor
mange drejer det sig om?
Der er ikke ramper på alle leveringsstederne. Derudover er der
leveringsadresser, hvor det kan være meget besværligt at tilgå
med en almindelig størrelse trailer. På trods af at besigtigelsestiden er overstået, kan tilbudsgivere stadig besigtige forholdene på de enkelte leveringsadresser udefra. Man skal blot være påpasselig med ikke at genere arbejdet/trafikken på lokationerne.
For at være sikre på opbevaringskrav og krav til håndtering af
farligt godt udbedes venligst sikkerhedsblade på de produkter
som er omtalt i kravspecifikationens side 41.
Svar tilgår inden svarfrist
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Spørgsmål 33
Svar 33

Kravsspec. Bilag 2
Er det muligt at få oplyst flammepunkt, UN-nr. og risikosætning
(R10, R11 eller R12) for ADR-klassificerede varer?
Svar tilgår inden svarfrist
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