
 

   

 

 

 

Spørgsmål og svar II 

 

Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med komprima-

torbil 

Revas 



  

Side 2 

Spørgsmål 118 

Der er stillet mange spørgsmål fra en del forskellige potentielle bydere. Det fremgår også af 

spørgsmålene at rigtig mange potentielle bydere, forsøger at gøre Revas opmærksom på, at 

det ikke er muligt at starte entreprisen op med biler, der opfylder kravene i udbudsbetingel-

serne. 

 

Revas svarer på den bekymring i svar nr. 1, og i forhold til alle andre spørgsmål der stilles i 

den forbindelse, henviser Revas også til svar nr. 1 

 

Revas ændrer udbudsbetingelserne, så man frem til 30. juni 2017 må benytte andre biler, 

der ikke nødvendigvis lever op til de tekniske krav. Revas mener med dette svar, at Revas 

undgår at komme i den situation, at tilbudsgiver undlader at afgive tilbud. 

 

Flere spørgere prøver at gøre Revas opmærksom på, at der er meget lang leveringstid på 

nye biler og specielt på 2 kammer biler. 

 

Spørger undrer sig derfor over, hvor Revas har fået oplyst, at man kan få leveret nye biler 

inden 30. juni 2017. Ud fra de oplysninger vi har fra leverandørerne, kan de ikke garantere 

nye biler inden 1. juli 2017. 

 

Hvis det ender med, at bilerne ikke kan leveres til tiden, på trods af de er ordret i oktober 

2016, er Revas så villig til at forlænge perioden der må køres med biler, der ikke opfylder de 

tekniske krav (uden renovatøren pålægges bod eller andre omkostninger)? 

 

Svar 118 

Det accepteres. 

 

Det gælder derfor, at entreprenøren umiddelbart efter underskrift af kontrakt skal dokumen-

tere at have bestilt et tilstrækkeligt antal køretøjer, der opfylder de tekniske krav, og at det-

te sker med levering hurtigst muligt. 

 

Hvis det mod forventning ikke er muligt at få leveret konditionsmæssige køretøjer inden for 

9 måneder, er Revas villig til at acceptere at udskyde tidspunktet, hvor de tekniske krav til 

køretøjerne skal være opfyldt, dog ikke længere end den 1. oktober 2017. 

 

oo00oo 

 

 

 

 



  

Side 3 

Spørgsmål 119 

Revas lægger op til at man må benytte brugt materiel i opstartsperioden. 

 

Der er potentielle bydere, der gør opmærksom på, at det i dag ikke er til at finde brugte 2 

kammerbiler til salg/leje, hverken i Danmark eller andre steder i Europa.  

 

Det er muligt, der er andre renovatører der måske har brugte 2-kammer biler i overskud i 

2017, men det vil være en tilfældighed. 

 

Vi mener ikke det er fair konkurrence, hvis man skal bygge et udbud på, at en tilfældig re-

novatør evt. måtte have nogle brugte biler i overskud.  

 

Der skal være lige/fair konkurrence, dvs, alle skal have mulighed for at byde på lige vilkår. 

Det skal være muligt for alle bydere at købe/leje indsamlingsmateriel til opgaven. 

 

Er Revas derfor indstillet på, at der indsamles med 1-kammer biler fra opstarten og frem til 

nye 2 kammerbiler kan leveres, hvis det ikke er muligt at finde brugte 2-kammerbiler til 1. 

marts 2017?    

 

Generelt set er der flere potentielle bydere der opfordrer til at rykke opstarten, til der kan 

leveres nye 2-kammerbiler. Det vil vi hermed opfordre til endnu en gang. 

 

Spørger er bekendt med at spørgefristen er overskredet, men Revas svar på oven-

stående, giver ikke den tryghed i forhold til at turde afgive et bud, som Revas for-

venter.  

 

Revas opfordres derfor kraftigt til at svare på spørgsmålene.  

Spørger overvejer pt at involvere Dansk Industri i sagen. 

 

Svar 119 

Med henvisning til svar 28, jf. svar 1, jf. svar 118, accepteres det, at der anvendes 1-

kammerbiler i opstartsperioden, såfremt det kan dokumenteres, at der er foretaget bestilling 

af 2-kammerbiler. 

 

Revas kan som tidligere meddelt ikke udskyde kontraktstart, og Revas har ved at acceptere 

en overgangsordning strakt sig så langt som det er muligt – og rimeligt. 

 

Entreprenøren får en enhedspris for indsamling i opstartsperioden, som er baseret på mate-

riel, der opfylder de tekniske krav, uanset det nu accepteres, at der i opstartsperioden an-

vendes køretøjer, der ikke opfylder de tekniske krav. Dette er klart til entreprenørens fordel. 



  

Side 4 

 

Revas har udvist imødekommenhed og vilje til at finde en pragmatisk løsning, så opgaven 

kan løses både til tilbudsgivers og borgernes tilfredshed, og forventer generelt samme ind-

stilling fra en fremtidig samarbejdspartner. Dette skal tages i betragtning, hvis man ønsker 

at inddrage Dansk Industri eller andre tredjeparter i denne entreprise. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 120 

Jf. svar på spm. 36 er der i nuværende ordning en vippecontainer, mens der forventes 0 – 3 

i den nye ordning. 

 

Samtidig svarer Revas, at man accepterer, at disse tømmes med en 1-kammerbil, mens an-

dre krav til bilen er ufravigelige jf. svar på spm. 95. 

 

Betyder dette, at den vindende entreprenør eller de vindende entreprenører skal anvende en 

1-kammerbil med euro-6 motor og med gas såfremt denne løsning vælges. 

 

Denne løsning virker utrolig uhensigtsmæssigt med et sådan lavt antal tømninger. En sådan 

bil vil skulle indkøbes fra ny. 

 

Svar 120 

Revas tillader hermed, at vippecontainere tømmes med en dieseldrevet bil - også i tilfælde 

hvor øvrige biler skal køre på gas. 

 

Kravet til motor sættes ned til minimum euro-5 motor. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 121 

Ved en gennemgang af svar på spørgsmål har vi fundet en detalje, som potentielt kan rykke 

en del på de økonomiske beregninger.  

 

Det er i kravspecifikationen side 3 angivet, at der er 37.000 adresser tilmeldt ordningen.  

Der er i tilbudslisterne – for dagrenovation alene – angivet følgende totale antal tømninger 

for alle delaftaler: 

 

Indsamling af 

dagrenovation     

INDSAMLING 

MED SKEL-

ORDNING 



  

Side 5 

Størrelse Model Antal Enhedspris 

190 liter 

Uden 

skillerum 600  

190 liter 

Med 

skillerum 5.250  

240 liter 

Uden 

skillerum 6.530  

240 liter 

Med 

skillerum 19.520  

400 liter 

Uden 

skillerum 1.660  

660 liter 

Uden 

skillerum 1.600  

10 m3 

Uden 

skillerum 60   

Samlet 

 

    

Indsamling af 

dagrenovation     

INDSAMLING 

FRA STAND-

PLADS 

Størrelse Model Antal Enhedspris 

190 liter 

Uden 

skillerum 600  

190 liter 

Med 

skillerum 700  

240 liter 

Uden 

skillerum 900  

240 liter 

Med 

skillerum 2.100  

400 liter 

Uden 

skillerum 700  

660 liter 

Uden 

skillerum 900  

 

Svaret på spørgsmål 35 rejser tvivl om det reelle antal tømninger, hvilket jo har direkte 

konsekvens for antallet af medarbejdere/indsamlingskøretøjer. Der er 36.200 beholdere på 

2 hjul, hvilket jo typisk er én per ejendom. Der er derudover 4.860 minicontainere, som ty-



  

Side 6 

pisk dækker 3-5 husstande. Det giver en total på over 50.000 adresser, hvilket jo er i mod-

strid med det i kravspecifikationen anførte. 

 

Det ville give mening, hvis svaret på spørgsmål 35 havde været, at der skulle angives til-

lægget til tømningspris ved skel, idet tømmeantallet (altså antallet af beholdere) derfor 

fremgår af antallet af tømninger ved skel – men ikke hvis antallet af beholdere på stand-

plads skal lægges oveni antallet af beholdere ved skel. 

 

Tilsvarende gælder for tilbudslisternes punkter om indsamling af ressourcer. 

 

Jeg håber du kan afklare dette, da det anses vigtigt at dette er præciseret inden tilbudsafgi-

velse. 

 

Svar 121 

Revas forventer, at der total set skal besøges ca. 37.000 adresser. 

 

På et mindre antal adresser skal der tømmes mere end én beholder/container. 

 

På tilbudslisten er anført et estimeret tal for antal tømninger af hver beholder-/container-

model. Dog er det enkelte antal på minimum 100, for at sikre en vis vægtning i det totale 

tilbud. 

 

Disse forhold gør, at der ikke kan foretages en beregning som i spørgsmålet, der fører til cir-

ka 50.000 adresser, men at det i tilbudslisten angivne estimat er retvisende til brug for eva-

luering, men således at det ikke påvirker, at det totale antal adresser er cirka 37.000. 

 

oo00oo 


