Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 181-260182
pr. 9. oktober 2009
Vedr. Rengøringsservice mv. til Regionshuset Horsens
Spørgsmål 1:

Kontraktbilag 1 - pkt. A - F:



Svar 1:







Spørgsmål 2:








Spørgsmål 3:

Der skal sættes et kryds for at mindstekravet accepteres.
Det forventes ikke, at der for hvert punkt gives en
uddybende beskrivelse. I kravspecifikationen i
kontraktbilag 1 er det i punkt A angivet: ”Tilbudsgivers
accept af mindstekrav samt beskrivelse af hvordan
mindstekravet opfyldes”, men der skal egentlig kun stå
”Tilbudsgivers accept af mindstekrav”, som der gør ved
de øvrige punkter A – F.
For punkt G, skal der gives en beskrivelse af den tilbudte
løsning, da tilbudsgivers besvarelse under dette punkt
indgår som et konkurrencparameter.
Bemærk i øvrigt,at punkt F ”Krav til opgaveløsning vedr.
kantineservice”, retteligt skulle have heddet punkt D for
at følge systematikken i kravspecifikationen.

Kontraktbilag 1 - pkt. F. Krav til opgaveløsning vedr. kantineservice:


Svar 2:

Skal der i rubrikkerne ud for hvert mindstekrav krydses af
for accept af mindstekrav?
Eller forventes det at der gives en beskrivelse af hvert
punkt, af hvordan mindstekravet vil blive overholdt?

Forventes det at der afsættes 25 timer ugentligt til de
beskrevne kantineserviceopgaver?
Hvis ja, er afhentning af mad på Horsens Sygehus inkl. i
de 25 timer?
Vil Regionshuset Horsens stille transportmiddel til
rådighed for afhentning af mad?
Det forventes at kantinen er betjent 25 timer ugentligt.
Afhentning af mad på Horsens Sygehus er ikke inkluderet
i de 25 timer.
Regionshuset Horsens stiller ikke transportmiddel til
rådighed for afhentning af mad.

Kontraktbilag 1 - pkt. E.5:




Hvilke typer og kvaliteter ønskes der på papir, toiletruller
og sæbe?
Dette af hensyn til evt. placering i eksisterende
dispensere.
Hvilke produkter af tabs, afspænding og salt til
opvaskemaskine, opvaskemiddel, køkkenruller,
opvaskebørste og toiletbørste, karklude og viskestykker

ønskes der?

Svar 3:




Spørgsmål 4:

Svar 4:

Spørgsmål 5:

Svar 5:

Spørgsmål 6:

Svar 6:

Spørgsmål 7:

Kontraktbilag 1 - pkt. E.5:


Skal leveringen af papir, toiletruller, sæbe, toiletbørste,
karklude, viskestykke, tabs, afspænding og salt til
opvaskemaskine, opvaskemiddel, opvaskebørste og
køkkenruller være med i prisen for rengøringsfunktioner,
eller skal det være en pris for sig selv?



Ja, prisen for ovennævnte forbrugsartikler skal regnes
med i den samlede pris for rengøringsfunktioner i tilbudsspecifikationen.

Kontraktbilag 1 – pkt. B1 - B3:


Skal prisen på planteservice omfatte en
vedligeholdelsespris for de angivne enheder (52 div.
planter)?
Eller er der tale om
andre/yderligere planter der skal vedligeholdes?



Prisen på planteservice skal være indeholdt
vedligeholdelse af de 52 planter som tilbudsgiveren
leverer.

Kontraktbilag 1 – pkt. B5:


Er det nye planter og krukker som skal indkøbes?
Eller forefindes der planter og krukker i dag?
Hvis ikke de 52 planter og krukker skal være nyindkøbte,
ønsker man så en lejeaftale hvor både leverance og
service er inkluderet?




Det er planter og krukker som tilbudsgiveren leverer.
Disse vedligeholdes af tilbudsgiveren, som nævnt under
kontraktbilag 1 – pkt. B.1 til B4.

Generelt:


Svar 7:

Alm. 2-lags toiletruller, 2-lags håndpapir og håndsæbe i
pose, svarende til opsatte Katrin-dispensere.
Der er ingen specifikke ønsker til hvilke produkter der
leveres, dog forventes det, at alt som minimum er af
standardkvalitet og miljøvenligt.

Vil det være muligt at modtage en lokalefortegnelse
indholdene lokaletype, gulvtype og areal?
Det fremgår ikke af bygningstegningen hvilke typer
lokalerne er.

Det er ikke muligt, da en sådan fortegnelse ikke forefindes.

