
 

   

 

 

 

Spørgsmål og svar 

 

Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med kranbil 

Revas 



  

Side 2 

Spørgsmål 1 

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 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 

Pkt. 7.1 Underkriteriet pris  

Hvis der afgives tilbud på alle 6 distrikter  

Må tilbudsgiver gøre det samme, hvis der kun er 4 distrikter? 
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Svar 2 

Nej. 

oo00oo 

 

Spørgsmål 3 

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 3 

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

øverst. 

 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 4 

Pkt. 7.1.2 Pris for forskellige brændstoffer  

Automatisk beregning af evalueringsprisen  

Hvordan indgår dette i evalueringsmodellen?  

 

Svar 4 

Evalueringsprisen indgår som beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 5 

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 5 

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

 

oo00oo 
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Spørgsmål 6 

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 6 

Maksimum for tilskud er for det samlede indkøb af køretøjer. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 7 

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 7 

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 8 

Pkt. 14 Tidsplan for udbudsforretningen  

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

Der kan IKKE leveres nye kranbiler inden det ønskede opstartstidspunkt, og da der også på-

lægges entreprenøren en bod på kr. 200.000,- pr. påbegyndt uge ved forsinket opstart (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 kran 

og tilbehør samt flaklad. Det forventes at den samlede leveringstid vil være minimum ca. 8 

måneder inkl. testfase, fra underskrivelse af kontrakt til bil kan implementeres i opgaven).  

Revas opfordres derfor til at udskyde opstartstidspunkt, så bil kan nå at blive leveret og op-

bygget inden kontraktstart. 
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Svar 8 

Der henvises til svar 1. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 9 

Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser  

Pkt. 1 Entreprisens omfang  

Dot 3 – side 3 – Ca. halvdelen skal tømmes ad-hoc  

Ud fra antal tømninger på tilbudslisten, er det næsten 100 % der skal tømmes ad-hoc af både 

dagrenovation og ressourcer. Hvad er korrekt?  

 

Svar 9 

Tilbudslisten er den gældende. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 10 

Tømmeplan skal godkendes af Revas. Hvilken tømningsplan, da alt skal tømmes som ad-hoc, 

jf. tilbudslisten?  

 

Svar 10 

Tilbudslisten indeholder også estimerede antal tømninger efter tømmeplan, med såvel dagre-

novation og ressourcer. 

 

 oo00oo 

 

Spørgsmål 11 

Dot 1 – side 4 – ”Der skal anvendes kran med 3-krogs-hejs”)  

Hvor mange er der af hver; 1-2-3 kroghejs?  

Årsag til vi spørger skyldes, at der skal beregnes tid til skift af anhugningsgrej.  

 

Svar 11 

Nedgravede beholdere med 1 rum – skal tømmes med 1-krogs-hejs 

 

Nedgravede beholdere med 2-delt rum – skal tømmes med 3-krogs-hejs 

 

Bobler/igloer – skal tømmes med 2-krogs-hejs. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 12 

Dot 4 – side 4 – Rækkevidde på kran er op til 8 meter  

Pladsforhold-støtteben på biler med gas som fremdrift.  

På biler med gasmotorer der er på markedet i dag, er momentet for lille til at drive en relativ 

stor kran, som skal anvendes her. Derudover er der et teknisk problem med plads til støtteben, 

da man ikke kan modificere gastanke/katalysatorer mv. der er på gasdrevne biler, hvor støt-

teben normalt er placeret på bilen.  

Derfor opfordres Revas til at frafalde optionen på at anvende gas med kranløsning.  

 

Svar 12 

Revas fastholder kravet om prissætning med gas som drivmiddel. 

 

Tekniske udfordringer må i så fald blive afspejlet i tilbudsgivers tillægs-pct. for gas som driv-

middel. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 13 

Dot 6 og 9 – side 4 – Automatisk skanning og Tarp-GTC-interface  

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

Venligst afklar.  

 

Svar 13 

Revas kan via Renomatic tilbyde både en løsning med at få samtlige containere med den 

tømning der er gældende d.d. + en service der leverer ændringer siden sidste overførsel. 

 

Entreprenøren kan selv bede om de seneste ændringer via webservice. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 14 

Dot 7 på side 4 – Vejning af hver beholder  

Er der krav til vejesystemet?  

 

Svar 14 

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

 

Der forlanges ikke verificering af vejesystemet. 
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Beholderen skal vejes total med indhold, og beholderens nettovægt efter tømning. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 15 

Pkt. 7 Ekstra-tømning af beholdere  

Afregning med enhedspriserne jf. tilbudslisten  

Hvilke post på tilbudslisten afregnes der efter?  

 

Svar 15 

Den enhedspris som gælder for en ad-hoc tømning af den type beholder, der er genstand for 

ekstra tømning. 

  

oo00oo 

 

Spørgsmål 16 

Pkt. 9 Option vedrørende rene fraktioner  

Indsamling af fraktioner på genbrugsstationerne  

Der er tale om fraktioner/beholdere på hver af de 5 genbrugsstationer.  

2 stk med alu-dåser  

 

-flasker  

 

Skal disse 3 fraktioner tømmes for sig selv, dvs. at de ikke må blandes med de øvrige frakti-

oner, eller?  

 

Svar 16 

Korrekt, de skal tømmes hver for sig. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 17 

Pkt. 10 Materiel  

Passende materiel i f.eks. sommerhusområder  

Hvad er ”passende materiel”? – Det skal vi vide inden vi beregner tilbud.  

 

Svar 17 

Her tænkes på køretøjets størrelse. Eksempelvis er det ikke givet, at der kan køres med last-

vogn + kærre.  
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oo00oo 

 

Spørgsmål 18 

Pkt. 13.2 Krav til køretøjer  

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

 

Svar 18 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 19 

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 19 

Nej. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 20 

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 20 

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

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 21 

Tilbudsskema  

Generelt for alle distrikter  

Indsamling af dagrenovation og ressourcer - Ad-hoc  

Betyder det, at man ikke må tømme før Revas bestiller en tømning? – Hvis ja, hvordan vil det 

foregå rent praktisk?  

 

Svar 21 

Se punkt 3 i Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser. 
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oo00oo 

 

Spørgsmål 22 

Kontrakt  

Pkt. 17 Regulering af tilbudspris  

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 22 

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

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 23 

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 23 

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 24 

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 24 

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

5.000 = kr. 30.000. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 25 

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

 

Svar 25 

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

som en indkøringsperiode. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 26 

Pkt. 19 Revas’ hæveret  

Forsinkelse i to eller tre tilfælde i samme kalendermåned  

Revas bedes definere hvad der menes med ”forsinkelser”? 

 

Svar 26 

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

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 27 

SAB Afsnit 3 – p. 5. Ordregiver leverer hver dag en liste med adresser på de ad-hoc tømninger, 

der skal foretages samme dag. Af hensyn til den daglige planlægning og kørselsleders stress-

niveau opfordres ordregiver til at ændre kravet, så det er muligt for entreprenør at færdiggøre 

planlægningen af alle tømninger senest dagen før tømningen skal ske.  

 

Svar 27 

Det tilstræbes at ad-hoc tømninger foretages så tæt som muligt på en fyldningsgrad på 100 

%. For at opnå dette, skal kørelister laves ud fra prognoser, som laves om natten. 

 

Revas fastholder derfor kravet. 

 

oo00oo 
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Spørgsmål 28 

SAB Afsnit 8 – p. 7. Udstyres batteribokse med TAG og adresselabel, så det er muligt elektro-

nisk at registrere tømningen?  

 

Svar 28 

Der er pt. ingen planer om dette. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 29 

SAB Afsnit 13.3 p. – 11. Entreprenør skal angive om han selv ønsker at etablere gasfyldesta-

tion. Det samme skal entreprenør på indsamlingskontrakten med komprimatorbiler. Det ses 

ikke nødvendigt at etablere to stationer på samme adresse (!), så ordregiver opfordres til at 

slette kravet i et af udbuddene.  

 

Svar 29 

Revas er helt enig i, at én fyldestation er rigeligt, men da det ikke vides, om det er den samme 

entreprenør, der vinder udbud med indsamling med komprimatorbil, eller om to forskellige 

entreprenører begge ønsker at anvende den samme fyldestation, må begge udbud indeholde 

mulighed for, at entreprenør etablerer sin egen fyldestation. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at der er beskrevet en mulighed for at benytte gasfyldestation hos 

HMN Naturgas på Vognmagervej i Viborg. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 30 

Kontrakt Afsnit 7 – p. 5. Forsikringen må højst have en selvrisiko på 20.000 kroner. Det er 

kutyme, at den er lidt højere i vores branche – ligesom forsikringssummen. Ordregiver opfor-

dres til at slette kravet – alternativt hæve grænserne.  

 

Svar 30 

Ordregiver ændrer ikke på dette. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 31 

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 
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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 31 

Det bekræftes. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 32 

Kontrakt Afsnit 11 – p. 7. Indsamlingsdata skal løbende overføres til ordregiver via en snitflade 

til Poul Tarp-systemet. Ordregiver opfordres til at præcisere snitfaldebeskrivelsen, da denne 

kan have økonomiske konsekvenser for tilbudsgivere.  

 

Svar 32 

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

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 33 

Kontrakt Afsnit 13 – p. 8. 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 fejl retning sker samme dag, hvis indberetningen sker inden klokken 12.00 – 

ellers dagen efter. Ordregiver opfordres til at følge denne sædvane, da det vil give Entreprenør 

mulighed for at planlægge afhentningen, så unødvendig miljøbelastning ved tomkørsel und-

gås.  

 

Svar 33 

Det accepteres. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 34 

Kontrakt Afsnit 15 – p. 10. Entreprenør skal anvende de værktøjer, som Revas anvender. 

Revas opfordres til at præcisere hvilke værktøjer der anvendes – herunder at tage ansvar for 

eventuelle tilkøb af licenser mv. som ikke er direkte beskrevet i udbudsmaterialet og som 

tilbudsgiver derfor ikke kan indregne i sit tilbud. 
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Svar 34 

Ud over telefoni, e-mail og sms-tjenester tænkes her på de beskrevne snitflader mellem ve-

jesystemer og administrationssystemer.  

 

oo00oo 

 

TILFØJELSE: 

 

Krav til køretøjer 

I forbindelse med tømning af nedgravede beholdere med 2-delte rum, skal der foretages til-

slutning af hydraulik til åbning af beholderens platform. 

 

Hydraulikslange på 8 meters længde skal medbringes på køretøjet. 

 

Tilslutning sker ved, at hydraulikslange tilsluttes mellem køretøj og beholder. Derefter aktive-

res åbning af platform. Efter tømning skal platform lukkes og hydraulikslange rulles op. 

 

Ovenstående skal medregnes i prissætning af en tømning af nedgravede beholdere med 2-

delte rum. 

 

oo00oo 

 


