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Henvisning: Kontraktbilag 1
I kontraktbilag 1 s. 16 pkt. 1.9 er beskrevet, at tilbudsgiver skal kunne håndtere
eksempelvis blodprøver.
Er blodprøver en hasteforsendelse, hvor levering skal finde sted inden for
kortere tid? Omfatter udbuddet i øvrigt hasteforsendelser der skal håndteres
som kurer inden for kort tid?
Blodprøver skal – som de øvrige forsendelser – være fremme inden for 24 timer
og håndteres derfor tidsmæssigt som dag-til-dag levering. Udbuddet omfatter
ikke hasteforsendelser/kurerforsendelser.
Henvisning: Kontraktbilag 1
I kontraktbilag 1 s. 17 pkt. 1.15 er beskrevet, at tilbudsgiver skal stille et
pakkelabelsystem/pakkeklargøringssystem til rådighed for ordregiver. Hvor skal
disse systemer placeres? Hvor mange af disse systemer er der tale om?
Er det muligt at få en nærmere beskrivelse af krav til disse systemer?
Der stilles ikke specifikke krav til systemet, bortset fra hvad der fremgår af
kravspecifikationen i kontraktbilag 1. Det er således op til tilbudsgiver at
beskrive det tilbudte – herunder om det tilbudte er et system, som medfører en
fysisk placering af maskinel, eller om det hele f.eks. kan foregå online med
udskrift på almindelig printer. Det bemærkes, at der ikke efterspørges et
system, som skal håndtere pakning/emballering af pakkerne.
Henvisning: Kontraktbilag 2: Tilbudsliste, delaftale 1
Er det muligt at få oplyst en opgørelse for et kvartal / en måned, som viser
mængde (enheder/stk) pr. afhentningsadresse samt hvor mange af disse
enheder/stk, der er adresseret til lokationer i region Midtjylland fordelt på
postnummer, og hvor mange der er adresseret uden for region Midtjylland
fordelt på postnumre.
a. Opgørelse for kvartal/måned med angivelse af mængde pr.
afhentningssted er ved at blive indhentet. Denne forventes at kunne
offentliggøres her på siden i slutningen af uge 42.
b. Det kan ikke oplyses, hvor mange af pakkerne, der er adresseret til
hvilke postnumre.
Henvisning: Kontraktbilag 2: Tilbudsliste, delaftale 1
Tilbudslisten. Af hensyn til at undgå mulige misfortolkninger, vil vi gerne bede
om en uddybende forklaring til tilbudslisten specielt hvad angår:
a. Indlandspakker (dag til dag levering): Er estimeret forbrug udtryk for
antal pakker? Ønskes tilbudt pris angivet ved en samlet pris for det
angivne estimerede forbrug?
b. 48 timers-levering: I forbindelse med dag-til-dag levering er udtrykket
estimeret forbrug anvendt. I forbindelse med 48-timers-levering er
udtrykket: fiktivt forbrug anvendt. Hvad er forskellen på udtrykket
estimeret og udtrykket fiktivt?
c. Pakker med særligt indhold: I rubrikken: Tillæg i % forefindes en
reference angivet med fire stjerner. Hvortil refereres denne?
a. Estimeret forbrug er udtryk for antal pakker. Tilbudt pris angives som en
pris pr. pakke.
b. I øjeblikket er pakkeforsendelser ikke delt op i dag-til-dag levering og 48
timers levering. Derfor er forbruget ekstra svært at estimere. Da det i
forbindelse med prisevalueringen er nødvendigt at have et forbrug at gå
ud fra, er der i stedet angivet et fiktivt forbrug, som vil blive brugt ved
prisevalueringen. De fiktive forbrug er naturligvis sat ud fra, hvilket
omfang, Region Midtjylland gætter på, vil være realistisk, men der findes
ingen forbrugstal, som dette tal kan baseres på.
c. Det er en fejl, at der på det pågældende sted er angivet fire stjerner. Der
skulle alene have været angivet tre stjerner. Vi beklager fejlen.
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Estimeret forbrug. Jeg kan ikke se ud fra det sparsomme statistiske materiale,
hvor mange pakker der er pr. modtager i snit pr. forsendelse?
Ved forsendelser til privatpersoner vil der næsten altid være tale om 1 pakke pr.
modtager. Ved pakker til andre end privatpersoner, vil der typisk være tale om
1-2 pakker pr. modtager.
Skal afgivne priser være inkl. olie og miljø tillæg? (der sker en månedlig
regulering af tillæg)
Nej, priserne skal være ekskl. olie- og miljøtillæg.
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Pakker op til 50kg ? Hvad siger arbejdstilsynet til det?
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Som det fremgår af udbudsmaterialet, kan der forekomme pakker med en vægt
op til 50 kg. Ansvaret for indretning af arbejdspladsen i overensstemmelse med
arbejdsmiljøreglerne påhviler naturligvis arbejdsgiveren – opmærksomheden
henledes på punkt 1.9.4. i udbudsbetingelserne. Tilsvarende er det tilbudsgivers
eget ansvar at udarbejde et løsningsforslag, som tager højde herfor, uanset om
dette sker ved indretning af arbejdspladsen eller ved benyttelse af
underentreprenører til visse typer af pakker.
Kan det mere specifik præciseres afhentnings tidspunkter på de enkelte afh.
adr.?
Afhentning vil i hvert fald altid skulle være efter kl. 15. På de store sygehuse vil
det typisk skulle være efter kl. 16.
Denne 48 timers levering, hvordan skal det forstås? Er det forsendelser til ikke
brofaste øer?
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Sondringen mellem dag-til-dag levering og 48 timers levering skal forstås som
en pendant til A- og B-post og prisen for begge typer levering skal således
gælde uanset destination (dvs. uanset om det f.eks. er til ikke brofaste øer eller
til afsenderens nabo). Såfremt der kan tilbydes en billigere pris, hvis tilbudsgiver
har 48 timer til at levere en pakke (i stedet for dag-til-dag levering), har
tilbudsgiver mulighed for at anføre den billigere pris her.

