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Udbud af partneringaftale ifbm. nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder
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6. juni 2018

Spørgsmål 135
Vedr.: I Udbudsbetingelser for Udbud af rammeaftale i partnering i forbindesle med nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder for Bluekolding A/S
Afsnit 6.1.1.3 ”Variabel om årlig prisreduktion af nettopriser i enhedspriser i procent
I teksten står: ”Det er et af de overordnede formål med samarbejdet, at udgifter til materialer løbende reduceres.”
Spørgsmål: Menes der en reduktion af de afgivne enhedspriser/nettopriser incl. materialer
og installation?
Svar 135
Ja, der menes en reduktion af de afgivne enhedspriser inklusive materialer og installation.
oo00oo
Spørgsmål 136
Vi er faldet over en formulering, som vi gerne ser jeres kommentar til:
I rammeaftalen afsnit 5.3 beskrives en projektledelse (”projektledergruppe”), som består af
to ”projektledere!” fra hhv. bygherrens og entreprenørens organisationer. I rammeaftalens
afsnit 10. beskrives en ”projektgruppe”. Vil bygherren oplyse om der er tale om to forskellige grupper eller om der er tale om én og samme gruppe? Hvis der er tale om to forskellige
grupper, vil bygherren så oplyse hvor hvilke medarbejdere fra hhv. bygherrens og entreprenørens organisationer forestiller bygherrens sig at ”projektgruppen” skal bestå af?
Svar 136
Projektledelse og projektgruppe er det samme.
oo00oo
Spørgsmål 137
Det er beskrevet at man gerne må aflevere tilbuddet i papirform, men er det et krav, og hvis
ja, kan man få lov til at aflevere tilbuddet hos BlueKolding?
Svar 137
Tilbud skal indleveres i papirform, men det ses gerne at det suppleres med en elektronisk
version.

Side 2

I henhold til svar 41 ændres modtageradressen ikke, men såfremt den elektroniske version
er modtaget rettidigt, er tilbuddet rettidigt.
oo00oo
Spørgsmål 138
TBL i evalueringsprojektet på mindre gravearbejder, hvorledes tænkes det at man skal prissætte disse poster, og i hvilket omfang?
Svar 138
Enhedspriser skal hentes fra Tilbudslisten, således at det er de samme priser, der anvendes
til evalueringsprojektet.
Omfanget afhænger af tilbudsgiver, da det udgør en del af evalueringsgrundlaget.
oo00oo
Spørgsmål 139
TBL, skal der i enhedspriserne være indeholdt optagning af eksisterende ledninger i hver enkelt post?
Svar 139
Jf. udbudsmaterialet skal de ledningsstræk, brønde, stik og punktreparationer, hvor det eksisterende anlæg udskiftes med nyt, opgraves og fjernes, være indeholdt i enhedsprisen.
Ledningsanlæg uden for ledningstrace, men som skal annulleres, medtages ved fastlæggelse
af targetbudgettet.
oo00oo
Spørgsmål 140
TBL, skal der regnes med muld, belægninger, optagning af asfalt under alle poster, hvordan
skal dette vægtes i f.t. hinanden?
Svar 140
Posterne i TBL skal indeholde ydelser, som beskrevet i udbudsmaterialet.
oo00oo

Side 3

Spørgsmål 141
Indmåling
Skal der indregnes udgift til indmåling ved landmåler, [ ] er gjort bekendt med at der er en
rammeaftale allerede med landmålerfirma, som ifølge dem står for al indmåling hos BlueKolding?

Svar 141
Indmåling skal ske ved landinspektør i.h.t. ydelsesbeskrivelse, pkt. 4.6.5 og BlueKoldings
krav til registrering og aflevering af data.
oo00oo

Side 4

