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Side 2 

Spørgsmål 1 

Generelt:  

Spørger opfordrer Revas til at overveje at udsætte tidspunktet for opstart af denne kontrakt. 

Med forventet kontraktindgåelse d. 11.oktober er det en meget kort frist for opstart af en 

ordning med så markante ændringer i både opsamlingsmateriel, indsamlingsmateriel og ind-

samlingsmetode. Desuden bør man være opmærksom på, at renovatører med den nuværende 

leveringstid på 2-kamrede renovationsbiler ikke er i stand til at starte op med fabriksnye biler 

per 1. marts. Hvis Revas ønsker at vælge gas-drevne køretøjer, så forlænges leveringstiden 

yderligere. 

 

Svar 1 

Revas er helt opmærksom på denne udfordring. 

 

Det bemærkes, at den tilbudsgiver, der umiddelbart har vundet udbuddet, får besked medio 

september, hvorfor bestilling af køretøjer mv. kan startes allerede på det tidspunkt. 

 

Der er endvidere ikke krav om, at materiellet skal være fabriksnyt, hvorfor det er muligt at 

anvende brugt materiel, såfremt det overholder de tekniske krav. 

 

Revas har ikke mulighed for at udskyde kontraktstart, men for at undgå at komme i en situ-

ation, hvor tilbudsgiver afholder sig fra at afgive tilbud som følge af udfordringer med at nå 

at få nyt materiel hjem, vil Revas med dette svar oplyse, at krav til materiel først skal være 

opfyldt senest den 1. juli 2017. Det giver entreprenøren mulighed for at starte indsamlingen 

med andet materiel, uanset det ikke opfylder de tekniske krav, men således at der senest den 

1. juli 2017 skal være indsat andet materiel, der opfylder betingelserne. Det er endvidere en 

betingelse for brug af denne undtagelse, at entreprenøren umiddelbart efter kontraktens un-

derskrift kan dokumentere, at der er foretaget bestilling af nødvendigt materiel. 

 

Med denne undtagelse vil entreprenøren efter Revas’ opfattelse have tid nok til at få bestilt 

materiel. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 2 

Udbudsbetingelser :  

Pkt. 7.1.2.2 Specielt vedrørende gas-drevne køretøjer  

”Der kan dog maksimalt indregnes et tilskud på kr. 1.076.250 eksklusive moms for alle køre-

tøjer.”  

Revas bedes udspecificere, hvorvidt dette maksimum er per entreprise eller samlet for alle 

entrepriser?  



  

Side 3 

”Derfor vil der ske en regulering af enhedspriserne, når tilskuddets størrelse er kendt, således 

at enhedspriserne nedsættes med en procentsats, der beløbsmæssigt svarer til tilskuddets 

størrelse fordelt ud over den maksimale kontraktperiode.”  

Hvad så hvis Revas ikke agter at anvende muligheden for forlængelse?  

 

Svar 2 

Det oplyste maksimale tilskudsbeløb er samlet for alle entrepriser. 

 

Ordregiver har valgt at beregne den efterfølgende reduktion af enhedsprisen svarende til til-

skuddet (som modtages af entreprenøren) på grundlag af den maksimale kontraktperiode. 

Hvis kontrakten ikke forlænges, kan det anføres, at den forholdsmæssige nedsættelse var for 

lav, hvilket er til entreprenørens fordel, men det er vurderet at være den mest rimelige me-

tode. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 3 

Pkt. 7.2 Underkriteriet service  

Revas bedes konkretisere, hvordan man i evalueringsprocessen vil pointtildele efter de valgte 

forhold, så det bliver mere gennemsigtigt for tilbudsgiver. F.eks. hvordan man forventer at 

tildele point for organisation i relation til den konkrete opgave, således at pointgivningen bliver 

opgavespecifik og ikke virksomhedsspecifik.  

 

Svar 3 

Som anført foretages evalueringen på grundlag af den tilbudte service ud fra beskrivelsen af 

de i udbudsbetingelserne oplistede forhold. 

 

Det er således den opgavespecifikke service, der indgår i evalueringen, i modsætning til til-

budsgivers virksomheds generelle service. 

 

Når der f.eks. står anført ”organisation”, menes den organisation, som tilbudsgiver tilbyder til 

løsning af den konkrete opgave. Tilsvarende gælder for de øvrige punkter, således at de opli-

stede punkter alle skal relateres til den konkrete opgave for at indgå positivt i evalueringen. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 4 

Kontrakt:  

Pkt. 14 Entreprenørens ansvar for følgeskader  

Revas bedes uddybe, hvad det menes med straks?  
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Svar 4 

Der menes uden ugrundet ophold, således at udbedring igangsættes dagen efter anmodning 

er fremsat, eller på det tidspunkt hvor det konkret findes at være hurtigst muligt. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 5 

Pkt. 17 Regulering af tilbudspris  

Såfremt Revas anser kontraktprisen i de viste eksempler for prisregulering i hhv. 2018 og 

2019 for at være lig med den tilbudte pris i begge tilfælde, så bør begge eksempler tage 

udgangspunkt i basisindeks, som må anses for at være 2.kvartal 2016 

 

Svar 5 

Ved kontraktpris i de angivne beregninger menes de gældende enhedspriser. Det betyder, at 

ved den første regulering den 1. marts 2018 er det tilbudspriserne, der reguleres. Ved den 

næste prisregulering den 1. marts 2019 er det de regulerede tilbudspriser, der reguleres igen. 

Det er derfor ikke basisindeks for 2016, der anvendes hvert år, men som anført et nyt år der 

anvendes hver gang, der foretages regulering. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 6 

Pkt. 18 Bod  

 

Hvad konkret anses for at være forsinkelse af entreprisestart? Menes der her, at der overho-

vedet ikke foretages tømninger per 1. marts 2017? Revas bede uddybe denne sanktionsmu-

lighed yderligere. 

 

Svar 6 

Der menes, at entreprisen ikke opstartes, dvs. der ikke igangsættes tømninger pr. 1. marts 

2017. 

 

Hvis entreprisen kun opstartes delvist, således at enkelte tømninger ikke foretages, vil de 

pågældende manglende tømninger blive behandlet som forsinkelse. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 7 

Spørger gør opmærksom på, at leveringstiden for 2-kamrede løsninger pt. forventes at være 

6-7 måneder, og det derfor ikke vil være muligt at anskaffe disse til opstart i henhold til kravet 

om, at det skal være 2-kamrede biler. 

 

Svar 7 

Der henvises til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 8 

Hvis der konstateres manglende tømning i 10 eller flere tilfælde pr. distrikt i løbet af en ka-

lendermåned udløses der yderligere en bod pr. måned på 5.000 kr.  

Der er betydelig forskel på tømmeantallet i de forskellige distrikter. Mener Revas, at det er 

rimeligt at sanktionere ud fra samme grundlag i alle distrikter. Alternativet kan være en fastsat 

promillegrænse. 

 

Svar 8 

Grundlag for bodspålagte forhold er det samme i alle distrikter, hvilket fastholdes, da en ord-

ning, der tager hensyn til distriktets størrelse, vil være administrativt byrdefuldt. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 9 

Pkt. 19 Revas’ hæveret  

Revas bedes uddybe, hvilke gentagne fejl der kan udløse en bod, som kan ligge til grund for 

Revas kan påkalde en misligholdelse af kontrakten? 

 

Svar 9 

Der henvises til definition af ”fejl der kan udløse bod” i kontraktens punkt 18. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 10 

Revas bedes ligeledes bekræfte, at man med manglende overholdelse af etik og socialt ansvar 

henviser til pkt. 21 i kontrakten. 

 

Svar 10 

Det bekræftes. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 11 

Særlige Arbejdsbetingelser og beskrivelser:  

Pkt. 1 Entreprisens omfang  

I hvilken side af beholder opsamles restaffald?  

I hvilken side af beholder opsamles papir? 

 

Svar 11 

Under forudsætning af at beholderen hænger på bommen bag på bilen: 

- Restaffald opsamles i beholderens venstre side (bilens store rum) 

- Papir opsamles i beholderens højre side (bilens lille rum) 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 12 

Det er i arbejdsbetingelserne m.v. beskrevet, at der i forbindelse med tømning skal ske auto-

matisk scanning af RFID tag og vejning af beholderen:  

 Revas bedes specificere, hvilken norm og frekvens disse RFID tags har  

 Revas bedes uddybe nøjagtigheden for vejning af beholderen  

 Skal vejesystemerne verificeres?  

 Skal vippecontainerne ligeledes identificeres via RFID tag, eller er det tilstrækkeligt at 

identificere denne via GPS?  

 Revas bedes bekræfte, at det er beholderen og ikke fraktionen, der skal vejes? 

 

Svar 12 

Tags skal være i henhold til DIN 30745 / EN 14803. Normerne beskriver dataformat (64 bit) 

samt frekvens 134,2 kHz i henhold til ISO 11785 -11784. 

 

Nøjagtigheden af vejningen skal være +/- max 3%. 

 

Der forlanges ikke verificering af vejesystemet. 

 

Der er ingen krav om identificering af vippecontainere via RFID tag.  

 

Beholderen skal vejes total med indhold, og beholderens nettovægt efter tømning. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 13 

Pkt. 1.2 Option 2  

Er det muligt, at dette kan ændres til, at miljøkassen skal stå på beholderen, når den skal 

byttes, så man undgår at skraldemanden skal løfte kassen fra jorden. 

 

Svar 13 

Dette ændres, således at miljøkassen står på beholderen. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 14 

Pkt. 2 Indsamlingssteder  

”Sædvanlig tømning skal opretholdes så længe sagen ikke er afgjort.”  

Hvad er Revas normale sagsbehandlingstid for AT-sager og o.l.? Det bemærkes, at såfremt 

der forefindes problemer i henhold til arbejdstilsynets anbefalinger mv. så må det være rime-

ligt for mandskab, at der findes en max. sagsbehandlingstid.  

 

Svar 14 

Revas’ normale sagsbehandlingstid inklusive den frist borger får til udbedring af mangler/fejl 

er 4 – 6 uger. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 15 

Pkt. 3 Normalafhentning gældende for såvel dagrenovation som ressourcer  

”Entreprenøren skal sikre at alle beholdere får scannet RFID tag. Ved svigt skal tag eller adres-

selabel scannes manuelt.”  

Skal der forefindes håndscannere på samtlige biler? 

 

Svar 15 

Kravet er, at alle tømninger skal registreres og indberettes digitalt. I nødstilfælde kan det 

eksempelvis sikres ved at identificere beholderen ved at indtaste adressen, afhængig af hvad 

tilbudsgivers system har af muligheder. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 16 

Entreprenøren skal sikre at alle beholdere får scannet RFID tag. Ved svigt skal tag eller adres-

selabel scannes manuelt.  

Hvad skal der foretages, hvis det er tag på beholderen/containeren, som ikke fungerer?  
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Svar 16 

Tilsvarende andre fejl og mangler, skal dette indberettes digitalt til Revas. 

 

Der henvises i øvrigt til svar 15. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 17 

Pkt. 3 Normalafhentning gældende for såvel dagrenovation som ressourcer  

Entreprenøren skal sikre ved hver tømning, at beholderen bliver tømt helt. Det kan være 

nødvendigt at anvende værktøj til at løsne fastsiddende affald. Passende værktøj skal være 

til rådighed på alle køretøjer.  

Revas bedes uddybe og evt. beskrive et sådant passende værktøj?  

Er dette ligeledes gældende for perioder med hård frost? 

 

Svar 17 

Dette gælder kun hvad der kan betegnes som rimeligt, og hvad der kan klares med et simpelt 

værktøj. Derudover er det borgers ansvar at sikre tømningen kan udføres. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 18 

Informerer Revas borgerne om ikke at presse affaldet? Spørger gør opmærksom på, at erfa-

ringer fra andre ordninger viser, at 190 L. beholdere ikke er særlig egnede som 2-delte løs-

ninger, da affaldet ofte sider fast, hvilket besværliggør tømning. 

 

Svar 18 

Ja, Revas informerer borgere om såvel pligter som gode råd. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 19 

Hvilke 3-hjulede beholdere forefindes i denne ordning? 

 

Svar 19 

De eksakte modeller kendes endnu ikke, kun størrelserne i form af volumen er kendte. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 20 

Pkt. 4 Normalafhentning af dagrenovation (specifikke ydelser)  

”Såfremt det konstateres at disse batteriposer forefindes iblandet det indsamlede affald, anses 

dette for misligholdelse af kontrakten.”  

I hvilket omfang mener Revas, at tilstedeværelsen af batteriposer i det indsamlede affald vil 

kunne lede til en misligholdelse af kontrakt? Hvordan vil Revas dokumentere, at der er skral-

demanden som har iblandet batteriposerne. Det kan være en borger. 

 

Svar 20 

Der kan være tale om gentagne konstateringer af batteriposer på en bestemt bil/tur/mand-

skab. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 21 

Pkt. 7 Indsamling af ”ekstrasække”  

Afhentning af ekstrasække skal dokumenteres med digitalt billede. Hvad er proceduren så-

fremt koden er ødelagt pga. vejrligt, eller af anden årsag er ulæselig? 

 

Svar 21 

Hvis billedet er taget så det læselige er læseligt på billedet er opgaven løst korrekt. I nødstil-

fælde kan dokumentation ske ved at indtaste adressen, afhængig af hvad tilbudsgivers system 

har af muligheder. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 22 

Revas har beskrevet, at ekstrasækkes indhold max. må svare til 100 L. Af arbejdsmiljømæs-

sige hensyn opfordres Revas ligeledes til at sætte en max. vægt  

 

Svar 22 

Det vil blive angivet i information til borger. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 23 

Pkt. 8 Indsamling af skel-ordning  

Affaldsordningen overgår til at være en primær skel-løsning i stedet for stand-løsning. Dette 

kan i opstartsfasen give vanskeligheder for borgere, som ikke kører beholderen frem til skel 
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på tømmedagen eller har fast standplads i skel. Spørger mener, at der bør forefindes en pro-

cedure i opstartsfasen for, hvornår beholdere som ikke er sat frem til skel skal undlades at 

tømmes.  

 

Svar 23 

Revas vil gerne drøfte en procedure med vinderen, som skal afstemmes med information til 

borgerne, men rettesnoren er, at borgerne skal overholde affaldsordningen. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 24 

Må tømning undlades fra første tømmedag i ny ordning? 

 

Svar 24 

Hvis borger ikke overholder regler om skelordning, må tømning udelades – dette gælder fra 

første tømningsdag. 

 

Se i øvrigt til svar 23. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 25 

Såfremt de en overgang stadig skal hentes på standplads, kompenseres entreprenør så med 

en standpladsafregning  

 

Svar 25 

Der påtænkes ikke en overgangsordning. 

 

Se i øvrigt til svar 23. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 26 

Pkt. 11 Materiel  

”Der skal anvendes 2-kammer biler ved alle tømninger…”  

Gælder det også for tømning af vippecontainerne?  

 

Svar 26 

Det er ikke et krav vedr. vippecontainere. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 27 

Forventer Revas, at der vil forefinde 660 L. containere i begge typer af fraktioner? (Det gælder 

både dagrenovation og ressourcer) Spørger gør opmærksom på, at det af biltekniske og vægt-

mæssige årsager er vanskeligt at tømme større minicontainere i begge kamre. Er det muligt 

at få dispensation, så man kan tømme minicontainere og vippecontainer med 1-kamret kom-

primatorbil? 

 

Svar 27 

Udbyder fastholder, at minicontainere skal tømmes med 2-kammer biler, således at flere frak-

tioner kan indsamles i én rute. 

 

Udbyders undersøgelser har vist, at beholdere med 660 liter volumen er grænsen for, hvad 

der kan tømmes med 2-kammer biler. 

 

Det er ikke et krav vedr. vippecontainere. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 28 

Gælder kravet om 2-kammerbiler ligeledes fra kontraktstart? Leveringstiden på 2-kamrede 

biler gør det umuligt at leve op til dette. (Se også generelt) 

 

Svar 28 

Der henvises til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 29 

Er skillevæggen i beholder placeret, sådan at når der tømmes, er den vinkelret på bilens aksel?  

 

Svar 29 

Ja. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 30 

”Der må ikke udføres komprimering af de indsamlede mængder fra ressource-beholdere.”  
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Gælder dette begge fraktionstyper? Spørger kan ikke se nødvendigheden for ikke at kompri-

mere papirfraktionen  

 

Svar 30 

Udbyder anser det ikke som relevant at komprimere en papir-fraktion, men det kan tillades. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 31 

Er der områder Revas har kendskab til hvor der skal køres med mindre bil på grund af aksel-

tryk eller grundet manglende eller for lidt plads?  

 

Svar 31 

Nej, men det afhænger af hvilke størrelse køretøjer tilbudsgiver vil køre med. Det anførte skal 

forstås således, at såfremt tilbudsgiver ikke kan køre på en offentlig/privat fællesvej med de 

påtænkte køretøjer, skal der kunne indsættes mindre biler til servicering af berørte adresser. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 32 

Pkt. 13 Særligt om gas-drevne køretøjer  

Hvornår forventer Revas, at disse biler skal starte op? Ved valg af gas-drevne køretøjer for-

længes leveringstiden.  

 

Svar 32 

Fra kontraktstart, dog med henvisning til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 33 

Pkt. 13.3 Krav til Gasfyldestation  

Hvornår forventer Revas, at et sådan gasfyldestation skal etableres og være funktionsdygtigt 

fra? (Dette gælder både i tilfælde af tilbudsgiver selv ønsker at etablere et anlæg, og såfremt 

HMN Naturgas skal levere anlæg) 

 

Svar 33 

Fra kontraktstart, dog med henvisning til svar 1. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 34 

Pkt. 17 Borgerinformation  

Skal det sådan at entreprenør skal bekoste udformning at infomateriale ved ændringer af 

tømmedage, og er det ligeledes gældende ved information af tømmedag i forbindelse med 

opstart? 

 

Svar 34 

Revas bekoster informationsmateriale til borger vedrørende ændringer af tømmedag, og lige-

ledes i forbindelse med opstart. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 35 

Tilbudslisten:  

Ved indsamling af standplads er det da en tillægspris til normalprisen på skel-ordning, som 

skal angives? 

 

Svar 35 

Der skal angives den fulde enhedspris. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 36 

Mener Revas, at det angivne antal at vippecontainere er et reelt billede af det faktiske antal? 

Hvor mange er der i nuværende ordning? 

 

Svar 36 

I nuværende ordning er der 1 stk. vippecontainer. Der forventes reelt 0 – 3 stk. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 37 

Særlige Arbejdsbetingelser og beskrivelser:  

Pkt. 1 Entreprisens omfang  

”Alle borgere kan i perioder med ekstraordinært meget affald købe ekstrasække hos Revas 

eller lokale handlende, og via en App. Disse sække skal indsamles i samme rute som de ordi-

nære beholdere.”  

Der står at disse ekstra sække skal indsamles i samme rute som de ordinære beholdere. 

Hvordan og hvor ofte modtager Entreprenøren disse data, så de planlægges ind i de ordinære 
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ruter? Hvad er deadline for hvornår borgerne kan bestille ekstra sække? Overføres data via 

webservices eller manuelt via regneark eller andet? 

 

Svar 37 

Der er ikke tale om. at borger skal bestille afhentning. Borger skal stille ekstrasækken ved sin 

beholder med dagrenovation, hvorfra den skal medtages på normal tømmedag. 

 

Der henvises i øvrigt til punkt 7 i Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser, som omhandler 

proceduren ved afhentning af en ekstrasæk. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 38 

”Alle data skal opsamles i Tarp-GTC-interface format og skal løbende fremsendes til Revas, 

således at processen kan følges på tidstro data.”  

Set i lyset af at der findes andre systemer på markedet til dataopsamling ifm. RFID tømme-

registrering og vejninger end TARP / GTC systemet, ønskes det præciseret om det er et ufra-

vigeligt krav, at data skal opsamles i Tarp/GTC format eller om Entreprenøren kan vælge et 

andet system til dataopsamling, sålænge data fremsendes løbende digitalt til Revas? Er det i 

øvrigt muligt at få udleveret en snitfladebeskrivelse for Tarp/GTC formatet?  

 

Svar 38 

GTC er ikke et krav, forudsat snitfladen mod Renomatic overholdes. Beskrivelse af snitfladen 

stilles til rådighed sammen med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 39 

Jf. forrige spørgsmål [  ]. Hvis Entreprenøren ønsker at gøre brug af et andet system på 

markedet til dataopsamling end GTC, er der så mulighed for at udveksle data direkte med 

Revas eget system (her antages at Revas anvender et andet system end GTC til den daglige 

administration, sagsbehandling, opkrævning og drift af affaldsordningerne) 

 

Svar 39 

Ja, Renomatic udstiller en række webservices der henholdsvis udstiller data omkring planlagte 

tømninger, samt modtager tømningsdata. Beskrivelse af snitfladen stilles til rådighed sammen 

med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 40 

Pkt. 2 Indsamlingssteder  

”Tilmelding og framelding sker ved henvendelse fra borgerne til Revas. Revas sender oplys-

ningerne herom videre til Entreprenøren 1 gang ugentlig.”  

I hvilket format sendes data videre til Entreprenøren? Sker det via en webservice eller manuelt 

via regnenark? Hvad er formatet for data som modtages fra Revas? 

 

Svar 40 

Det vil kunne ske automatisk så tit renovatøren ønsker dette ved et kald af webservice. Be-

skrivelse af snitfladen stilles til rådighed sammen med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 41 

Pkt. 3 Normalafhentning gældende for såvel dagrenovation som ressourcer  

Der står at Revas registrerer og meddeler ændringerne til Entreprenøren, således at ændrin-

gerne træder i kraft fra den førstkommende tømmedag, som er gældende for det område, 

hvori den aktuelle adresse ligger.  

Hvordan og i hvilket format meddeles dette Entreprenøren?  

Via webservice eller manuelt via regneark eller andet?  

 

Svar 41 

Det vil kunne ske automatisk så tit renovatøren ønsker dette ved et kald af webservice. Be-

skrivelse af snitfladen stilles til rådighed sammen med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 42 

Dokument: Særlige arbejdsbet - endelig 

 

Option 1: Hvor mange tons batterier er der pr. distrikt om året? Og er det løbende tømning, 

eller 4 gange om året, hvor man forventer de tømmes inden for en kort periode? 

 

Svar 42 

Der skal tømmes 4 gange om året, hvor alle tømmes inden for en kort periode efter nær-

mere aftale med Revas. 

 

På årsplan er der følgende forventede mængder: Viborg 470 kg, Tjele 80 kg, Fjends 82 kg, 

Karup 64 kg, Bjerringbro 130 kg, Møldrup 80 kg. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 43 

Pkt. 1: Vil pap kunne indsamles i en ”erhvervsbil”, der i forvejen indsamler ren pap. Derved 

undtages for krav omkring Eurostandard 6 og flerkammerløsning. 

 

Svar 43 

Da der er tale om en ren fraktion, som skal tømmes i særskilt rute, kan der indsamles med 

valgfri bil og uden flerkammerløsning, men øvrige krav til bilen er ufravigelige. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 44 

Pkt. 2: Der er en formulering der hedder: ”Normalt er det ikke muligt at framelde eller tilmelde 

for en kortere periode end 3 måneder.”. Men det sker? Og hvor evt. hvor ofte?  

 

Svar 44 

Der er ingen regler for, hvornår dette tillades. Der vil være tale om særlige forhold eller hen-

syn. 

 

Det er under 20 stk. om året fordelt på hele Viborg Kommune. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 45 

Pkt. 3. Tidsrummet for indsamling er mlm. 7-18. Betyder der, at der i nogen distrikter køres 

2-hold skift? 

 

Svar 45 

Der er hverken krav, ønsker, eller forbud mod eventuelt 2-hold skift. 

 

Det skal bemærkes, at åbningstiden for aflæsning på Revas affaldscenter, er fra 7.00 til 16.00. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 46 

Pkt. 3: Må der ikke samles ind på helligdage? Der står både der må, efter aftale, og der står 

også: ”Er der helligdag på den faste ugedag, skal Entreprenøren sikre indsamling lige før eller 

lige efter helligdagen.” 
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Svar 46 

I planlægningen af de faste tømmedage, kan der ikke indregnes lørdage samt søn- og hellig-

dage. 

 

I forbindelse med vejrlig (primært vinter) kan det efter aftale med Revas ekstraordinært tilla-

des, at der indsamles på lørdage, og evt. også på søn- og helligdage. 

 

I perioder med flere helligdage i samme uge, kan det ligeledes efter aftale med Revas ekstra-

ordinært tillades, at der indsamles på lørdage, og evt. også på søn- og helligdage. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 47 

Pkt. 3: Indsamling hos den enkelte borger skal ske mlm. 7-18. Betyder det alle erhverv er 

fritaget, i fald de skal have hentet dagrenovation gennem den kommunale ordning? 

 

Svar 47 

Nej, evt. erhverv skal også tømmes i tidsrummet 7.18. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 48 

Pkt. 3: Fritidshuse kan vælge at få hentet mlm. påske og efterårsferie. Hvor mange får hentet 

udenfor denne periode? Hvordan er den geografiske spredning? 

 

Svar 4 

Tendensen er at flere og flere fritidshuse/sommerhuse får status som helårsbeboelse. 

 

Dette gælder alle sommerhus-områder, så det skal forventes, at alle områder skal betjenes 

året rundt, men med færre tømmeadresser i vinter-halvåret. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 49 

Pkt. 3: Nøgler – der ydes fast vederlag. Er der udstukket retningslinjer om hvem den tilfalder? 

Entreprenør eller medarbejder? 

 

Svar 49 

Entreprenøren. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 50 

Pkt. 3: Scanning af beholder. Hvorledes foregår det? Med særligt udstyr eller mobiltlf.? 

 

Svar 50 

Det er entreprenørens valg, og det er entreprenøren der skal anskaffe valgte udstyr. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 51 

Pkt. 3: Affald der sidder fast skal tømmes. Hvad hvis det er fuldstændig tilfrosset? Hvor stor 

indsats skal man lægge i det? 

 

Svar 51 

Der henvises til svart 17. 

oo00oo 

 

Spørgsmål 52 

Pkt. 3: Døre / Låger skal omhyggeligt lukkes. Det er primært skel. Bekræft, at ingen skelord-

ninger står bag låge / dør. 

 

Svar 52 

Det kan bekræftes. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 53 

Pkt. 4: Bekræft at ingen ejer sin egen Vippecontainer? Hvor mange vippecontainere står hos 

kunder i dag? Skal Entreprenørbekost vippere i denne entreprise, og skal lejen være indeholdt 

i tømningsprisen? 

 

Svar 53 

I nuværende ordning er der et stk. vippecontainer. Der forventes i entreprisen 0 – 3 stk. 

Vippecontainere skal stilles til rådighed af Entreprenøren. Lejen skal være indeholdt i tøm-

ningsprisen. 

 

oo00oo 

 

 



  

Side 19 

Spørgsmål 54 

Pkt. 8: Definitionen omkring skel er op til 5 meter fra skel – er fagforening i lokalområdet 

enige om den præmis? 

 

Svar 54 

Fagforeningen har ikke været inddraget. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 55 

Pkt. 11: Er man indforstået med leveringstiden på materiel virker meget urealistisk i forhold 

til kontraktstart, når man taler 2-kammer model – evt. med gas? 

 

Svar 55 

Der henvises til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 56 

Pkt. 11: Er der sække i fast ordning, da der står man skal have kærrer? 

 

Svar 56 

Nej, der er kun sække i form af borger kan benytte ”ekstra-sæk”. 

 

Se punkt 7 i Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 57 

Pkt. 11: Bruges der i dag mindre biler end 18 tons?  

 

Svar 57 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 58 

Pkt. 11: Hvor mange biler bruges der i dag pr. distrikt? 
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Svar 58 

Viborg 4 – Bjerringbro 2 – Karup 1 – Fjends 1 – Møldrup 1 – Tjele 1. 

 

Der gøres opmærksom på, at nærværende udbud er væsentlig anderledes end nuværende 

indsamlinger på en række punkter. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 59 

Pkt. 13: ”Hvis Revas vælger”. Hvornår kender man det valg? Der står det lægges ud over 6 

år. Kontrakten er reelt kun 4 år? Hvorfor ikke 4 år? 

 

Svar 59 

Senest ved kontraktunderskrift. 

 

Der henvises til svar 2. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 60 

Pkt. 13.2: Renovatør skal selv bekoste et sted til reparationer. Forventes det at være i lokal-

området? Det er ikke standardudstyr der er på en Gasbil. 

 

Svar 60 

Der er ingen krav eller ønsker til fysisk placering af reparationssted. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 61 

Pkt. 13.3.: Er der andre i området der agter at gøre brug af gas, inden for kommunale tøm-

ninger? 

 

Svar 61 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 62 

Pkt. 16: Hvor mange er i dag ansat pr. distrikt? 
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Svar 62 

Revas har ikke kendskab til dette. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 63 

Pkt. 16: Revas kan efter klage fjerne mandskab – efter Revas skøn. Det sker forhåbentlig i 

dialog med entreprenøren og evt. lokal fagforening? 

 

Svar 63 

Det kan bekræftes. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 64 

Kontrakt 

 

Pkt. 10. Hvem leverer beholder i kontraktens løbetid, efter første udsætning (inden kontrakt-

start) har fundet sted? 

 

Svar 64 

Revas  leverer i kontraktens løbetid. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 65 

Prisregulering. Hvis man kører på gas, afregnes gassen da for sig selv, da man lægger op til 

regulering af priser i henhold til dagrenovationsindex? Diesel / Gas afregnes ikke efter samme 

parametre. Diesel er prisfølsomt, det er gas ikke. Se pkt. 13.4. i særlig arb. betingelser og 

kontrakt pkt. 17. 

 

Svar 65 

Gas afregnes med leverandør af gas efter det indeks, som aftales mellem entreprenør og 

leverandør af gas. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 66 

Pkt. 12. Er overenskomststridige strejker også under dette punkt? 
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Svar 66 

Ja. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 67 

Pkt. 13. Hvordan kan det tilsikres, at man kan aflæse stregkoder / Chip, i fald man skal hive 

ekstraordnært mandskab / materiel ind? Vil man få bod hvis ekstramateriellet ikke efterlever 

de gængse krav omkring aflæsning af beholdere? Ligeledes, hvis ekstern part hives ind? Vil 

man blive pålagt de omkostninger der er ved uhensigtsmæssig indsættelse af udstyr / mand-

skab? 

 

Svar 67 

Det er Entreprenørens ansvar at sikre et beredskab af mandskab og udstyr, så indsamlingen 

i disse tilfælde kan opretholdes med overholdelse af alle krav og procedurer. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 68 

Pkt. 15: Arbejdsleder skal med 2 timers varsel være på en given matrikel i området. Det 

fordrer at man er lokalt tilstede. Vil en formand kunne varetage denne opgave? 50.000 i ”bod” 

lyder af meget. 

 

Svar 68 

Kraves er at entreprenørens repræsentant skal kunne: ”træffe de for opfyldelsen af Kontrakten 

nødvendige beslutninger”. 

 

Der omtales ikke en bod, men en max. på 50.000 kr. til afholdte omkostninger. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 69 

Pkt. 15. Hvilke IT værktøjer anvender Revas? 

 

Svar 69 

Renomatic. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 70 

Pkt. 17. Er det antal eller pris der kan svinge op til 25%. Det er et meget stort udsving på en 

entreprise, da kan over store konsekvenser for en beregning. Forventer man i perioden, at 

der vil ske ændringer i indsamlingsmetoden der fordrer så store ændringer, at man ikke kan 

sætte det til evt. 10 % i stedet? 

 

Svar 70 

Det er antal. 

 

Fastsættelse af udsving fastfastholdes, fordi der er tale om helt nye indsamlingsordninger som 

beskrevet i Udbudsbetingelser side 9, øverst. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 71 

Pkt. 18: Bodsystemet virker i bedste fald strikst. Hvad ligger til grund for denne form for 

motivation? 

 

Svar 71 

Revas har tiltænkt at udforme et bodssystem, der er tilstrækkelig motiverende til, at der ikke 

sker bodsudløsende forhold. Dette er primært af hensyn til borgerne. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 72 

Pkt. 19: Hvis kontrakten hæves, ydes der ingen erstatning på det meget omfattende special-

materiel der skal indkøbes til opgaven. Det lyder ikke som en fair ordning. Kan man indgå en 

aftale om, at kommune overtager det indkøbte til en evt. afskreven værdi? 

 

Svar 72 

Hvis kontrakten hæves som følge af entreprenørens væsentlige misligholdelse, findes det ikke 

relevant at overtage materiel. 

 

Hvis kontrakten opsiges som følge af overtrædelse af udbudsreglerne, vil der blive fundet en 

for alle parter hensigtsmæssig løsning, som kan indebære overtagelse af materiel. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 73  

SAB Afsnit 4 – p. 4. Alle data skal opsamles i Tarp-GTC-interface. Ordregiver bedes beskrive 

snitfladen, så de økonomiske konsekvenser for tilbudsgiver kan beregnes  

 

Svar 73 

Beskrivelse af snitfladen stilles til rådighed sammen med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 74 

SAB Afsnit 3 –p. 6. Vedrørende indsamling på helligdage; kan der opnås tilladelse til indsam-

ling på helligdage, således at indsamlingen i videst mulige omfang sker på den planlagte tøm-

medag. Det er vores erfaring, at dette er lettest at huske for borger og lettest at håndtere for 

renovatør og skraldemand.  

 

Svar 74 

I perioder med flere helligdage i samme uge, kan der eventuelt efter aftale med Revas eks-

traordinært tillades at der indsamles på lørdage, og evt. også på søn- og helligdage. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 75 

SAB Afsnit 3 – p. 7. Vedrørende tømning af beholder. Entreprenør skal ved tømning sikre, at 

beholder tømmes helt. Dette skal ske om nødvendigt ved anvendelse af værktøj. Det er vores 

erfaring, at beholdere med skillevægge har store problemer med fastklemt affald. Erfaringer 

fra eksempelvis Odsherred og Holbæk viser, at det særligt i frostperioder kan være en udfor-

dring at tømme beholder helt – uanset om der anvendes værktøj – uden at beskadige behol-

der. Problemet er stort ved 240 Liter beholdere – og forventeligt endnu større ved 190 Liter 

beholdere. Ordregiver opfordres til at ændre kravet, så det i stedet angives hvor mange gange 

beholder skal rystes før en komplet tømning opgives.  

 

Svar 75 

Ordregiver ændrer ikke kravet. 

 

Der henvises i øvrigt til svar 17. 

 

oo00oo 

 

 



  

Side 25 

 

Spørgsmål 76 

SAB Afsnit 5 – p. Beholdere skal tømmes af 2-kammer biler. Vippecontainere kan udelukkende 

tømmes med en 1-kammer bil. Ordregiver opfordres til ændre kravet derefter.  

 

Svar 76 

Det er ikke et krav vedr. vippecontainere. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 77 

SAB Afsnit 17 – p. 16. Entreprenøren er forpligtet til at omdele diverse information i postkasse 

eller brevsprække. Af flere årsager opfordres ordregiver til at ændre dette krav:  

a. Informationen skal omdeles i postkasse eller brevsprække. Affaldsbeholdere kan særligt i 

bymidter mv. placeret et helt andet sted end en ejendoms postkasse, som skraldemanden 

sædvanligvis aldrig kommer i nærheden af, hvorfor…  

b. Materiale i postkasse og brevsprække med fordel kan leveres af selskaber, som er specia-

liseret i dette – såfremt kravet ændres til levering ved affaldsbeholder eller postkasse/brev-

sprække kan der dog ses en fordel ved at lade skraldemanden levere informationen  

 

Svar 77 

Ordregiver ændrer ikke kravet. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 78 

SAB Afsnit 17 – p. 16. Omdelingen kan ske op til fire gange årligt. Omkostningen til omdelin-

gen vil – uanset om ordregiver udnytter muligheden – blive indregnet i tilbuddet. Ordregiver 

kan dermed risikere at betale for en service, som ikke udnyttes. Ordregiver opfordres derfor 

til at indføje en option på omdelingen med angivelse af enhedspris i tilbudslisten, som kan 

udnyttes i det omfang ordregiver finder anledning til det.  

 

Svar 78 

Ordregiver ændrer ikke kravet. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 79 

Kontrakt Afsnit 8 – p.6. Entreprenøren må ikke udføre privat indsamling af dagrenovation eller 

ressourcer fra ejendomme, som er tilsluttet den kommunale ordning. Mindre erhvervsvirk-

somheder, som er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation, kan ikke i 

samme ordning få afhentet ressourcer. Det ønskes præciseret, at erhvervsmæssig indsamling 

af genanvendeligt erhvervsaffald ikke er i strid med beskrivelsen i nærværende afsnit, når blot 

den ikke udføres samtidig med den kommunale indsamling.  

 

Svar 79 

Det bekræftes. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 80 

Kontrakt Afsnit 11 – p. 7. Entreprenør skal stille vippecontainere til rådighed for entreprisen. 

Det fremgår ikke af tilbudslisten, at lejeprisen for disse skal angives. Hvorledes tænker ordre-

giver afregningen af dette skal ske?  

 

Svar 80 

På tilbudslisten er vippecontainere angivet som en størrelse 10 kbm. Enhedsprisen skal inde-

holde leje og tømning. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 81 

Kontrakt Afsnit 13 – p. 9. Når der konstateres en manglende afhentning skal Entreprenør 

foretage afhentning samme dag, som der bliver gjort opmærksom på det. Det er sædvane i 

branchen at fejlrettelse sker samme dag, hvis indberetningen sker inden klokken 12.00 – 

ellers dagen efter ved senere indberetninger. Ordregiver opfordres til at følge denne sædvane, 

da det vil give Entreprenør mulighed for at planlægge afhentningen, så unødvendig miljøbe-

lastning ved tomkørsel undgås.  

 

Svar 81 

Det accepteres. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 82 

Kontrakt Afsnit 15 – p. 10. Anmodning om betaling skal ske senest den 5. i måneden. Ordre-

giver opfordres til at ændre kravet til senest den femte hverdag i måneden.  
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Svar 82 

Det accepteres at justere dette til den 5. hverdag i måneden. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 83 

Kontrakt Afsnit 16 – p. 10. Skal der fremsendes en samlet faktura for flere distrikter, hvis 

Entreprenør indsamler i flere/alle distrikter eller skal der faktureres særskilt for hvert distrikt.  

 

Svar 83 

Der skal altid fremsendes en separat faktura for hver distrikt. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 84 

Udbudsbetingelser  

Pkt. 2.1 Indsamling af dagrenovation og ressourcer  

Kontraktperioden er 4 år  

Revas bør genoverveje kontraktens løbetid, da biler er meget specielle til dette udbud, især 

hvis der tilvælges gas.  

Hvis kontraktens løbetid fastholdes, må Revas påregne højere priser på grund af hurtigere 

afskrivninger, end den tekniske levetid, der skønnes til 7-8 år.  

Revas opfordres til at ændre løbetiden til 6 år, eller indføje biloverdragelse til næste udbuds-

runde, således at afskrivningsperioden tilnærmer sig bilernes tekniske levetid.  

 

Svar 84 

Der er med optioner mulighed for en kontraktperiode på 6 år. 

 

Revas er opmærksom på forholdet om materiellets afskrivning, men udgangspunktet for ud-

budspligtige kontrakter er generelt, at kontraktperioden må være maksimalt 4 år, da der skal 

sikres konkurrenceudsættelse med jævne mellemrum. Revas mener dog at kunne forsvare en 

kontraktperiode på op til 6 år for den udbudte kontrakt henset til materiellets afskrivningspe-

riode, men kan omvendt ikke forsvare en længere kontraktperiode. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 85 

Pkt. 7.1 Underkriteriet pris  

Hvis der afgives tilbud på alle 6 distrikter  
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Må tilbudsgiver gøre det samme, hvis der kun er 4 distrikter? 

 

Svar 85 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 86 

Anslået antal tømninger er alene et estimat  

Hvori består usikkerheden, siden ordregiver kun oplyser anslået antal tømninger?  

Er alle ordninger ikke tvungne ordninger, som borgerne skal benytte, eller er det frivilligt for 

borgerne? 

 

Svar 86 

Der er tale om helt nye indsamlingsordninger som beskrevet i Udbudsbetingelser side 9, 

øverst. Derfor kan der eksempelvis ændres i fordelingen af skelordning/standplads, samt i 

størrelse af beholder. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 87 

Pkt. 7.1.2 Pris for forskellige brændstoffer  

Automatisk beregning af evalueringsprisen  

Hvordan indgår dette i evalueringsmodellen?  

 

Svar 87 

Evalueringsprisen indgår som beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 88 

Pkt. 7.1.2.2 Specielt vedrørende gas-drevne køretøjer  

Indregne et tilskud på maksimalt kr. 1.076.250  

Hvad menes med ”indregnes”, da Revas ønsker tilskud tilbageført?  

 

Svar 88 

Det præciseres, at der maksimalt kan opnås et tilskud på kr. 1.076.250. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 89 

Alle køretøjer  

Kr. 1.076.250 tilskud for alle køretøjer. Betyder dette pr. køretøj, eller ydes der i alt kr. 

1.076.250 uanset hvor mange køretøjer der købes? 

 

Svar 89 

Maksimum for tilskud er for det samlede indkøb af køretøjer. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 90 

Tilskuddet kommer ordregiver til gode ved at priser nedsættes med en procentsats  

Antal tømninger er ikke et fast tal i kontraktperioden.  

Hvis der kommer et større eller mindre antal tømninger, jf ”pkt. 7.1 Underkriteriet pris, side 

8, 2. afsnit, bliver enten ordregiver eller tilbudsgiver ”snydt”.  

Revas opfordres til at et eventuelt tilskud udbetales til Revas, når tilbudsgiver modtager dette 

fra tilskudsgiver. Derved bliver ingen ”snydt”. 

 

Svar 90 

Den i spørgsmålet foreslåede løsning er ikke mulig. 

 

Alternativet er, at tilbudsgiver på forhånd skal indregne et tilskud i sin tilbudspris, og det 

findes at være uoverskueligt. Derfor er der valgt en løsning, der i videst muligt omfang tilgo-

deser entreprenøren. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 91 

Pkt. 7.1.2.3 Specielt vedrørende hybrid  

Enhedspriserne bliver derefter automatisk udregnet  

Hvad er det for enhedspriser der automatisk udregnes?  

På Tilbudslisten reguleres enhedspriser ikke når kolonne udfyldes med %-sats.  

 

Svar 91 

Det er de tilbudte enhedspriser for dieseldrevne køretøjer sammenholdt med det tilbudte tillæg 

for hybrid, der udgør de nye enhedspriser. 

 

Beregningen fremkommer ikke på tilbudslisten, men foretages af Ordregiver, hvis Ordregiver 

beslutter at anvende hybrid. 

 



  

Side 30 

oo00oo 

 

Spørgsmål 92 

Pkt. 14 Tidsplan for udbudsforretningen  

Tidsforskel mellem underskrivelse af kontrakt og kontraktstart er ca. 4 måneder  

Der kan IKKE leveres nye komprimatorbiler inden det ønskede opstartstidspunkt, og da der 

også pålægges entreprenøren en bod på kr. 200.000,- pr. påbegyndt uge ved forsinket op-

start, (jf. pkt. 18 – side 12 i kontrakt), kan der ikke leveres biler inden kontraktstart.  

(P.t. er leveringstid på chassis fra fabrik ca. 6 måneder, hvorefter der skal påmonteres aggre-

gat og med evt. el-drevet lift og aggregat. Det forventes at den samlede leveringstid vil være 

minimum ca. 12 måneder inkl. testfase, fra underskrivelse af kontrakt til biler kan implemen-

teres i opgaven).  

Da der ej heller findes ledige 2-kammerbiler på markedet i Europa (eller andre steder), kan 

der ej heller tilbydes en midlertidig kørsel med disse, indtil nye biler kunne blive indsat.  

Revas opfordres derfor til at udskyde opstartstidspunkt, så biler kan nå at blive leveret og 

opbygget inden kontraktstart. 

 

Svar 92 

Der henvises til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 93 

Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser  

Pkt. 1 Entreprisens omfang  

Dot 2 – Ressourcer består af 2 fraktioner  

Hvilke fraktion er i højre side henholdsvis venstre side set i forhold til kørselsretningen? 

 

Svar 93 

Glas/metal/plast opsamles i beholderen til tømning i bilens venstre side (bilens store rum). 

 

Papir opsamles i beholderen til tømning i bilens højre side (bilens lille rum). 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 94 

Er skillevæg i beholdere monteret 90 grader i forhold til hjulaksel? 

 

Svar 94 

Ja. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 95 

Dot 1 på side 4 – alle beholdere skal tømmes i samme rute med en komprimator bil med 2 

kamre.  

VIP-containere kan ikke fysisk tømmes i 2-kammer komprimatorbil.  

Vil Revas acceptere at VIP-container tømmes af en industribil, som eksempelvis ikke opfylder 

alle krav, herunder ikke kører på gas? 

 

Svar 95 

Revas accepterer, at vippecontainere tømmes med bil uden flerkammerløsning, men øvrige 

krav til bilen er ufravigelige. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 96 

Dot 2 på side 4 – DS/EN 840, del 1 og 2 (figur 2)  

Hvilken figur henvises der til? 

 

Svar 96 

Figur 2. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 97 

Dot 10 og 13 – side 4 – Automatisk skanning og Tarp-GTC-interface  

Modtager tilbudsgiver data fra Revas løbende ved ændringer direkte i Tarp-GTC-systemet? 

Venligst afklar.  

 

Svar 97 

Det vil kunne ske automatisk så tit renovatøren ønsker dette ved et kald af webservice. Be-

skrivelse af snitfladen stilles til rådighed sammen med nærværende ”spørgsmål og svar”. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 98 

Dot 11 på side 4 – Vejning af hver beholder  

Er der krav til vejesystemet?  
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Svar 98 

Data skal videregives til Revas digitalt som en del af Tarp-GTC-interfacet. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 99 

Pkt. 1.2 Option 2  

Indsamling af miljøkasser  

Revas skal være opmærksom på, at miljøkasser ikke rent fysisk kan være på bilerne, hvis der 

skal køres med gas eller hybridbiler, idet der ikke er plads til disse.  

Hvad mange miljøkasser forventes der på hver bil, hvis der køres med diesel som fremdrifts-

middel?  

 

Svar 99 

Revas har estimeret det til max 8 miljøkasser pr. bil. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 100 

Borgerne kan bestille afhentning af miljøkasser  

Hvad skal tilbudsgiver gøre, hvis der er så mange bestillinger, at miljøkasserne ikke kan være 

på indsamlingsbilerne? Må man vente til næste indsamling, eller skal man køre ud og læsse 

af og køre tilbage til ruten?  

 

Svar 100 

Prissætningen skal være ud fra, at der ikke skal køres ekstraordinært for afhentning eller 

aflæsning.  Se i øvrigt svar 99. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 101 

Pkt. 3 Normalafhentning af begge fraktioner  

Alle tømninger planlægges i samarbejde med Revas  

Bekræft venligst at tilbudsgiver selv kan tilrettelægge ruterne, inden for rammerne af udbuds-

betingelserne, for at sikre en for tilbudsgiver optimal indsamling.  

 

Svar 101 

Dette bekræftes hermed.  

 

oo00oo 
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Spørgsmål 102 

Tømmes som skel-ordning  

Er skel-ordningen en ny ordning? 

 

Svar 102 

Ja. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 103 

Værktøj til at løsne fastsiddende affald  

Det bedes defineret hvad der menes med værktøj. Ordregiver gøres opmærksom på, at skral-

demand ikke må komme i kontakt med affaldet, hvorfor denne passus bedes slettet.  

 

Svar 103 

Der henvises til svar 17. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 104 

Pkt. 4 Normalafhentning af dagrenovation (specifikke ydelser)  

Indsamling af 2-delte og udelte beholdere  

Er der bioaffald i 660 ltr. beholdere? 

Ordregiver gøres opmærksom på, at bioaffald er meget tungt, hvorfor det kan være et problem 

at løfte en 660 ltr beholder med bioaffald.  

Hvis bioaffald skal i det lille kammer på indsamlingsbil, kan der opstå spild, selvom tilbudsgiver 

benytter sig af det nyeste materiel, der er på markedet i dag.  

Ordregiver opfordres til at sikre, at der ikke er 660 ltr. beholdere til de fraktioner, som skal 

ind i det lille kammer i en 2-kammerbil. 

 

Svar 104 

Der henvises til svar 27. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 105 

Pkt. 7 Indsamling af ”ekstrasække”  

Afregning med enhedspriserne jf. tilbudslisten  

Hvilke priser på tilbudslisten afregnes der efter?  
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Svar 105 

Med den tilbudte enhedspris for ekstrasække. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 106 

Pkt. 11 Materiel  

Generelt  

Køres der med 2-delte beholdere i dag? – Hvis ja, kan de eksisterende biler eventuelt lejes af 

nuværende entreprenør indtil nye biler kan leveres fra bilfabrik/aggregatopbygger?  

 

Svar 106 

Der køres ikke med 2-delte beholdere i dag. 

  

oo00oo 

 

Spørgsmål 107 

Biler  

Bruges der mindre biler end 18 tons totalvægt i den nuværende indsamling?  

Spørgsmålet stilles for at afklare, om der kan køres på alle veje med min. 18 tons totalvægt.  

 

Svar 107 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 108 

Der må ikke ske komprimering af de indsamlede fraktioner  

Må papir ej heller komprimeres?  

 

Svar 108 

Udbyder anser det ikke som relevant at komprimere en papir-fraktion, men det kan tillades. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 109 

Pkt. 13.2 Krav til køretøjer  

Kører der i dag biler med gas som fremdriftsmiddel i Viborg? (Busser o.lign.).  
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Svar 109 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 110 

Særlige krav til om uddannelse på værksted og garageringssted mv.  

Er Revas bekendt med forhandlere med værksteder, der er sikkerhedsgodkendte til gas i Vi-

borg eller omegn?  

 

Svar 110 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 111 

Pkt. 13.4 Krav til biogas  

HMN’s pris på gas  

Er den anførte pris inkl. Certifikater? – Hvis nej venligst oplys pris for certifikater. 

 

Svar 111 

Den oplyste pris på 8,59 kr. er for certifikatbaseret bionaturgas. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 112 

Tilbudsskema  

Generelt for alle distrikter  

Indsamling af dagrenovation uden skillerum  

Er det muligt at få oplyst hvor mange beholdere uden skillerum der er med bio henholdsvis 

restaffald? (Eks.vis 240 ltr i distrikt 1 med 3.630 beholdere der tømmes 26 gange pr. år).  

 

Svar 112 

Revas har ikke et estimat på dette. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 113 

Kontrakt  

Pkt. 17 Regulering af tilbudspris  
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Hvor lang tid priserne er faste  

Der står; ”De anførte enhedspriser er faste indtil 28. februar 2018.”  

I næste afsnit står der, at regulering sker første gang 1. marts 2019. er det ikke en fejl? 

Venligst afklar.  

 

Svar 113 

Parentesen skal rettelig være (første gang 1. marts 2018). 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 114 

Pkt. 18 Bod  

Der pålægges en bod på kr. 200 pr. fejl  

Gives der bod for første bodshændelse? (Dvs. 1. glemmer i eet distrikt koster kr. 200,- i bod?). 

 

Svar 114 

Bod på kr. 200 er pr. fejl. Fejl er defineret i punkt 18, hvoraf det fremgår, at en manglende 

tømning kun anses for en fejl, hvis det ikke udbedres samme dag. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 115 

Længere nede står der, at hvis der konstateres manglende tømning i 10 eller flere tilfælde, 

udløses der yderligere en bod på kr. 5.000,-  

Gælder bod på kr. 5.000,- pr. distrikt også, hvis der bydes på flere eller alle distrikter hver for 

sig? Venligst afklar.  

 

Svar 115 

Bod på kr. 5.000 gælder pr. distrikt, som entreprenøren har kontrakt på. 

 

Dvs. hvis entreprenøren har kontrakt på alle 6 distrikter, og der i et enkelt distrikt konstateres 

manglende tømning i 10 eller flere tilfælde i løbet af en kalendermåned, udløses en bod på kr. 

5.000. Hvis der konstateres manglende tømning i 10 eller flere tilfælde i alle 6 distrikter (dvs. 

mindst 60 manglende tømninger i alt) i løbet af en kalendermåned, udløses en bod på 6 x 

5.000 = kr. 30.000. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 116 

Er der ikke en indkøringsperiode for den nye entreprenør, hvor der ikke pålægges bod?  
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Svar 116 

Bod på kr. 5.000 anvendes ikke i perioden fra 1. marts 2017 til 31. maj 2017, som betegnes 

som en indkøringsperiode. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 117 

Pkt. 19 Revas’ hæveret  

Forsinkelse i to eller tre tilfælde i samme kalendermåned  

Revas bedes definere hvad der menes med ”forsinkelser”? 

 

Svar 117 

Manglende tømning i henhold til tømningsplan, som ikke udbedres samme dag. 

 

oo00oo 

 

 


