Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud nr. 2008/S 243-323585
vedr. Rengøringsmidler mv. i Region Midtjylland
Spørgsmål 1:

Tilbudsliste Vareområde 2: Rengøringsartikler og -vogne
"Fremfører u. velcro 60 cm og 120 cm": Nærmere beskrivelse
på disse 2 fremførere. Til hvilke typer mopgarn skal de bruges ? Skal de bruges til de blå acrylmopgarn, som man kender fra
haller ?

Svar 1:

Fremførerne skal passe til hygiejnemopdug og eller lignende
mopdug.

Spørgsmål 2:

Tilbudsliste Vareområde 3 : Klude og mopper

Svar 2:

"Inventarklud": Skal der opgives pris og data både på ikkemicrofiber og microfiber klude ? Hvis ja må der så tilføjes en
extra linie i arket til dette?
Der er netop i tilbudslisten plads til at angive pris mv. for både
microfiber og ikke-microfiber. Hvis man kan tilbyde begge typer
produkter, skal det angives. Det skulle således ikke være nødvendigt at tilføje en linie i tilbudslisten.

Spørgsmål 3:

Tilbudsliste Vareområde 2: Rengøringsartikler og –vogne
Hvad skal Grundmodul indeholde?

Svar 3:

Grundmodul = Grundstel: understel med hjul samt overstel med
bakker/hylder og affaldsramme og med plads til hhv. 2-3-eller 4
spande, klar til opbygning/montering af alle løse dele.

Spørgsmål 4:

Tilbudsliste Vareområde 3: Klude og mopper
1. Hvad menes med lommer?
2. Menes der vaskemoppe på 60 cm m/lommer ?

Svar 4:

Ja, der menes vaskemoppe med lommer, der passer til fremfører uden velcro. Vi vil gerne have dem tilbudt i de nævnte str.
40-60 cm.

Spørgsmål 5:

Kontraktperioden er 2 år med mulighed for forlængelse i op til
24 måneder:
Skal priserne være fastlagte i denne periode eller er der mulighed for prisregulering og i givet fald hvordan skal priserne
reguleres?

Svar 5:

Der henvises til det med udbudsmaterialet vedlagte udkast til
kontrakt ”§ 8 Pris og prisregulering”.

Heraf fremgår det bl.a., at prisregulering vil kunne finde sted,
såfremt Kunden ønsker at gøre brug af den tilbudte option (om
forlængelse). Prisreguleringen kan ske efter nettoprisindekset.
Og at såfremt leverandøren vil ændre i prisen på grund af prisregulering, ændrede afgiftsforhold eller kursregulering skal
dette dokumenteres og meddeles til kunden senest 30 dage
inden den forventede stigning. Dokumentationen skal være af en
sådan karakter, at kunden kan kontrollere ændringens berettigelse. Ændringen kan ikke træde i kraft uden godkendelse fra
kunden.
Der henvises til § 8 i sin helhed.
Spørgsmål 6:

Er det en fejl, at der ikke står noget om fragt- og ekspeditionsgebyr i udbuddet?

Svar 6:

Der henvises til det med udbudsmaterialet vedlagte udkast til
kontrakt ”§ 7 Levering”.
Heraf fremgår det, at leveringsbetingelsen er frit leveret til de
mellem leverandøren og bestilleren angivne leveringssteder.
Og at der ikke accepteres leveringsomkostninger, gebyrer eller
lignende. Kunden forpligter sig til gengæld til ikke at foretage
bestilling af ordrer under kr. 500.
Der henvises til § 7 i sin helhed.

Spørgsmål 7:

Der er fejl i ”Kontraktbilag 2”, tilbudsliste Vareområde 1:
Rengøringsmidler – Emballageenhed i liter – Tilbudt (fra linje 2)
Må vi selv rette i skemaerne, så vi kan skrive de tilbudte
størrelser?

Svar 7:

Det er vores opfattelse, at der ikke er en fejl i det nævnte
skema.
Bemærk noten nedenfor det omhandlede skema:
*Ønsket emballageenhed angiver den emballageenhed, som
produktet ønskes tilbudt i. Såfremt produktet ikke fås i den
ønskede emballageenhed skal tilbud afgives for den nærmest
mulige emballageenhed. Tilbudt emballageenhed bedes angivet
for samtlige produkter.

Spørgsmål 8:

Forventer Udbyder tilbud på både Svanemærkede rengøringsmidler og ikke svanemærkede rengøringsmidler?

Svar 8:

Det fremgår af Kontraktbilag 1 pkt. 1.1-1.3.13 om ”Miljø og
sundhed” hvilke miljøkrav mv. der stilles til de tilbudte pro-

dukter.
Det fremgår endvidere af pkt. 1.3 om ”enkelte kemiske
komponenter”, at såfremt produkterne er svanemærkede eller
har lignende miljømærkning, skal der vedlægges dokumentation herfor, og punkterne 1.3.1. - 1.3.7, 1.3.9. og 1.3.10 anses
herefter automatisk som opfyldte.
Spørgsmål 9:

Skal der medfølge rammereceptur på de tilbudte midler?

Svar 9:

Nej, som det fremgår af Kontraktbilag 1, pkt. 1.1.2, så skal
rammerecepturer på de enkelte produkter kun indsendes,
såfremt ordregiver konkret anmoder om det. Man er som
tilbudsgiver forpligtet til at indsende rammerecepturer på
ordregivers anmodning.

