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Spørgsmål og svar 

 

Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med kranbil 

Revas 



  

Side 2 

Spørgsmål 1 

Særlige Arbejdsbetingelser og beskrivelser 

Pkt. 3 – Indsamling med ad-hoc liste 

 

Mail med liste over tømninger sendes om morgenen samme dag de skal udføres. Dette er ikke 

hensigtsmæssigt i forhold til planlægningen. Vi opfordrer derfor til at formuleringen ændres 

til: ”Der leveres hver dag senest kl. 15.00 pr. e-mail til entreprenøren en liste med adresser 

på de beholdere, som skal tømmes den efterfølgende dag. 

 

Svar 1 

Hensigten er, at der så vidt muligt først tømmes, når beholderen er helt fuld. 

 

Det forventes, at der også i løbet af aftentimerne kommer væsentlige mængder i beholderne, 

hvorfor det er nødvendigt at udsætte fastlæggelsen af tømningslisten længst muligt. 

 

For at imødekomme opfordringen, vil Revas udsende en forventet tømningsliste kl. 15.00 da-

gen før tømning, og en endelig tømningsliste kl. 23.00 dagen før tømning. 

 

Den forventede tømningsliste kan anvendes til planlægning af rute, men det er den endelige 

tømningsliste, der vil være gældende, hvorfor der skal tages højde for reguleringer i forhold 

til ruteplanlægning. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 2 

Særlige Arbejdsbetingelser og beskrivelser 

Pkt. 4 – Normalindsamling for dagrenovation og ressourcer 

 

 Hvor mange beholdere er der i de områder hvor tømningen skal påbegyndes kl. 6.00 

(primært Viborg bymidte)? 

 Hvad er vægten for de forskellige typer tømningsmateriel med de forskellige fraktio-

ner? 

 Hvad er den totale vægt/estimerede totale vægt af hver af de 4 fraktioner? 

 Kranen skal have en rækkevidde på 8 meter – er dette fra midten af bil til løftekrog på 

beholder? 

 Hvilken totalvægt skal kranen kunne løfte i yderste led? 

 

 

 

 



  

Side 3 

Svar 2 

 Der er pt. 10 beholdere med dagrenovation, 7 beholdere med papir, 7 beholdere med 

Glas mv. som kan tømmes fra kl. 6.00. Der etableres løbende nye installationer, så antal-

let der er omfattet af denne regel kan ændre sig. Det bemærkes, at krav til snerydning 

og grusning først er gældende fra kl. 7.00. 

 

 Nedgravede beholdere har en egenvægt på ca. 450 kg. 

 

 Bobler / igloer har en egenvægt på ca. 100 kg. 

 

 De estimerede totale årsmængder for de 4 fraktioner er følgende: 

Restaffald 18.000 ton 

Grønt affald   5.000 ton 

Papir   1.760 ton 

Glas mv.      940 ton 

 

 Kranens rækkevidde skal måles fra midten af bilen til løftekrog på beholder. 

 

 Den maksimale vægt, som kranen skal kunne løfte, er anslået til 1.300 kg. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 3 

Særlige Arbejdsbetingelser og beskrivelser 

Pkt. 5 + 6 – Normalafhentning af dagrenovation og ressourcer  

 

Bekræft venligst at det altid vil være restaffald og grønt-køkkenaffald der vil være i samme 

2-delte nedgravede containere, og at det samme vil gælde for ressourcer. Altså ingen dagre-

novation og ressourcer i samme 2-delte nedgravede containere? 

 

Er Revas bevidst om at der eksisterer beholdere der ikke kan tilkøres med lastvogn/trailer?  

 

Svar 3 

Alle 2-delte containere vil være med en af følgende to kombinationer: 

 Restaffald og Madaffald 

 Metal/Glas/Plast og Papir 

 

Det vurderes at op mod halvdelen af beholderne umiddelbart kan tilkøres med lastvogn/trailer. 

Ca. halvdelen af installationerne er på parkeringsarealer og lignende, hvor det skal forventes 

at der skal bakkes ind på pladsen, eller bakkes ud der fra. 

 

oo00oo 

 

 



  

Side 4 

Spørgsmål 4  

Kontrakt 

Pkt. 3 - Kontraktperiode 

 

Der kan ikke nås at producere nye biler inden 01-03-2018.  

Bekræft venligst, at der må anvendes kranbiler med EURO 5 motorer indtil nye biler leveres, 

hvis disse bestilles straks efter kontraktunderskrivelse. 

 

Svar 4 

Den i spørgsmålet angivne fremgangsmåde for opfyldelse af krav EURO 6 kan accepteres. 

Der skal dog i denne situation umiddelbart efter kontraktunderskrivelsen fremlægges doku-

mentation for, at bilerne er bestilt samt det forventede leveringstidspunkt. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 5 

Kontrakt 

Pkt. 11 – Indsamling og aflevering 

 

De indsamlede materialer skal afleveres i tidsrummet 7.00 til 16.00 på hverdage på Revas’ 

affaldscenter. Er det muligt at opnå adgang til aflæsning uden for dette tidsrum, da indsam-

lingen kan fortsætte indtil kl. 18.00 og muligvis skal påbegynde den kommende dag kl. 6.00 

? 

 

Svar 5 

Der kan kun afleveres indenfor affaldscentrets åbningstid. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 6 

Kontrakt 

Pkt. 15 – Kontakt til Entreprenøren 

 

Venligst bekræft at entreprenør ikke skal sende SMS-beskeder ud til borgerne. 

Hvis dette ikke kan bekræftes bedes oplyst ved hvilke situationer entreprenør skal gøre dette, 

hvor mange borgere/viceværter der skal sendes og hvor ofte SMS disse skal sendes. 

(At sende SMS koster penge, som er nødt til at blive indregnet i tømningspriserne). 

 

 

 



  

Side 5 

Svar 6 

Det bekræftes at Entreprenøren ikke skal sende SMS-beskeder til borgere. Udsendelse af SMS-

beskeder udføres af Revas. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 7 

Kontrakt 

Pkt. 17 – Regulering af tilbudspris 

 

Den årlige antal tømninger kan variere med +/- 25% 

Det følger af Udbudslovens § 180 stk. 1 nr. 2 at når der ændres grundlæggende elementer i 

en kontrakt, svarende til over 10 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, kræver en ny 

udbudsprocedure. 

 

Vi har i dag en kontrakt med en kommune, hvor en tilsvarende  klausul  – dog kun +/-  20 % - 

er stærkt medvirkende til et stort økonomisk tab for os. Derfor udgør de +/- 25 % en enorm 

risiko for os, som vi er nødt til at prissætte i vores tilbud til Revas.  Altså en meget mærkbar for-

dyrelse.  Revas opfordres til at satsen blev fjernet eller sænket til +/- 10%, eventuelt mod at 

der stilles krav om dokumenterede meromkostninger ved ændringer over/under +/- 10%. 

Ellers vil denne tilbudsgiver sandsynligvis ikke afgive pris på opgaven. 

 

Endvidere opfordres ”50%” afvigelsen fjernet fra udbuddet. Ingen vil kunne leve med afvigel-

ser op til 49% uden at kontrakten bliver stærkt tabsgivende. 

 

Svar 7 

Der foretages en justering, således at grænsen for variation uden ændring af enhedspriser 

sættes til + / - 10 %. 

 

I tilfælde af større afvigelser end + / - 10 % kan ændring af enhedspriser accepteres i det 

omfang, der kan dokumenteres meromkostninger. 

 

oo00oo 

 

Spørgsmål 8 

Kontrakt 

Pkt. 19 – Revas’ hæveret 

 

Punktet ”hvis et køretøj efterlades ulåst” synes urimeligt i relation til at tildele Revas hæveret 

af kontrakten. Vi anbefaler at dette punkt udgår og i stedet indføjes under pkt. 18 – Bod. 



  

Side 6 

 

Svar 8 

Henset til risikoen forbundet med at efterlade et køretøj ulåst, og den potentielle skade dette 

kan medføre, fastholdes det, at det udgør væsentlig misligholdelse. 

 

Det skal dog understreges, at hvis der opstår en situation med et efterladt køretøj, er det 

alene en mulighed, at Revas gør væsentlig misligholdelse gældende, og den beslutning vil 

selvsagt altid være proportional i forhold til den konkrete situation.    

 

oo00oo 


