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Rene Djurs I/S – Kemiske analyser og prøvetagning på deponeringsanlæg-

get v. Glatved Strand  

Rettelsesbrev nr. 2 

På vegne af Reno Djurs I/S fremsendes hermed rettelsesbrev nr. 2 for ovenstå-

ende entreprise. 

Rettelsesbrevet består af følgende: 

› Spørgsmål og svar på modtagne spørgsmål fra de bydende 

› Tilføjelser til udbudsmaterialet 

 

 

Spørgsmål: 

1 Tjenesteyder er forpligtiget til at tegne de nødvendige lovpligtige forsikringer. En 

forsikringspolice indeholder typisk en beløbs- samt tidsgrænse. Vil udbyder være 

indstillet på at begrænse tilbudsgiveres ansvarshæftelse i den forstand, at der i 

kontrakten indføjes en maximal beløbsgrænse pr. projekt/sag i niveauet 

5.000.000 DKK og at der samtidig indføjes en tidsbegrænsning så eventuelle er-

statningsansvar skal være rejst senest 3 år efter projektet/sagens afslutning? 

2 Vi har et ønske om at få indføjet et forretningsmæssigt rimeligt gensidigt 

opsigelsesvarsel på fx 3 eller 6 mdr. Kan det indføjes? 

3 BOD: Hvis afleveringsfristen i afsnit 11.3.8 ikke overholdes, tillægges der en bod 

på kr. 500 pr. dag firsten overskrides, medmindre andet er aftalt med Ordregiver. 

(side 12) 

En bod på kr. 500 pr. dag er meget højt ift. ydelsesprisen. Kan det ændres til en 

Til de bydende 
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% prisreduktion? F.eks 15% reduktion op til 5 påbegyndte arbejdsdage og 50% 

op til 20 arbejdsdage 

4 Ydelsesbeskrivelse, punkt. 8.2 - Anfordringsgaranti på kr. 100.000,- pr. delaftale 

A og delaftale B og C kan være meget højt sat. Vi foreslår at der i stedet laves en 

anfordringsgaranti på en %-del af den årlige værdi af opgaverne. På den måde vil 

garanti-beløbet altid give mening i forhold til opgavens størrelse. Kan det accep-

teres? 

5 Jf. bilag C prøvetagning perkolat skal prøverne fra pumpebrønd PB1 udtages 

flowproportionelt. Der er nævnt at udstyret ikke fungerer pt. Hvis det er planen at 

udstyret kommer til at funktionere igen, og prøverne skal udtages flowproportio-

nelt, er der behov for en differentiering af pris – da de øvrige perkolatprøver skal 

udtages som stikprøve. 

6 I 11.3.3 (ydelsesbeskrivelsen) nævnes at ”udstyret i afsnit 4.2 (pumpebrønd PB1) 

skal kunne udtage flowproportionale prøver med logger”. Dette er ikke i overens-

stemmelse med udtagningsmetoden som nævnt i 4.2 pga. defekt udstyr – Hvad 

er rigtigt? 

7 Analyseresultater skal leveres som PDF-fil, CSV-fil og STANDAT-fil. Er det 

tilstrækkeligt med en excell-fil i stedet for en CSV-fil? 

8 Jf. 11.3.8 (ydelsesbeskrivelse) skal ordregiver kunne definere indholdet af PDF-fil 

og CSV-fil. Vil ønsker til indholdet være afvigende fra en standard afrapportering, 

og kan det uddybes hvordan indholdet skal være? 

9 Nødvendige ændringer i formater, dataoverførsler, koder m.m. i kontraktperioden 

skal foretages uden beregning for ordregiver. Det skal selvfølgelig kunne lade sig 

gøre at en ændring teknisk set kan realiseres, og uden store omkostninger for 

tjenesteyder. Kan det uddybes hvad evt. ændringer vil være?  

10 Ydelsesbeskrivelse punkt 11.3.8 - Er det et krav at Tjenesteyder skal kunne 

lægge data i Erisda? 

11 I særlige tilfælde skal det være muligt at få resultaterne hurtigere end 15 

arbejdsdage. Kan dette specificeres? 

12 ESPD: Del IV B, Del IV C og Del IV D er ikke aktiv i ESPD-et. De efterspurgte 

oplysninger kan ikke intastes. 

13 Tilbuddet skal indeholde ESPD og Prisliste + evt. erklæring om fælles befuld-

mægtiget. Skal der vedhæftes anden teknisk dokumentation som omtalt i 5.3 

(Udbudsbetingelser) og hvilken? 
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14 Skal der vedhæftes / udfyldes en beskrivelse af hvordan virksomhedens 

kvalitetssikringssystem opfylder kravene beskrevet i pkt. 10.4? Eller er det doku-

mentation som først skal tilsendes efter tildeling? 

15 Det er utydeligt hvordan tildelingskriteriet vil blive anvendt. Delaftale A vil blive 

vægtet med 80% og delaftale B og C samlet med 20%. Dette vil give et bestemt 

beløb, hvor ét af tilbuddene vil være den laveste, og vil få tildelt alle delaftaler? 

Hvordan kan ordregiver efterfølgende vælge at delaftale B og C udgår? Og hvad 

er hensigten med at der skal oplyses et rabatsats i tilfælde at alle 3 delaftaler til-

deles samme bydende? 

16 Ydelsesbeskrivelse, punkt 1 - Er det rigtigt forstået at Delopgave B og C måske 

ikke bliver gennemført og at RenoDjurs kan vælge ikke at tage imod tilbud på 

prøvetagning? 

17 vedr. dgu nr. 81.194(B4): Ifølge 4.3 skal der udføres prøvetagning fra øverste 

filter, men ifølge bilag B skal der udelukkende pejles 

18 Ifølge Bilag B skal der udføres prøvetagning i 81.195(B5), men af hvilket filter? 

19 Ifølge Bilag B skal der udføres prøvetagning i 81.190(B8), men af hvilket filter? 

20 Hvis vi det er muligt at fremskaffe pumpeskemaer+pejlinger fra sidste prøvetag-

ning, kan man lave et ret godt billede af tidsforbrug på opgaven. 

21 Bilag D Analysepakker - Er det et krav at anvende analysemetoder som listet i 

skemaet eller er det i orden at anvende tilsvarende analysemetoder som krævet i 

gældende kvalitetsbekendtgørelse? 

22 Bilag C Prøvetagning – perkolat - Er det rigtigt forstået at der skal udtages 10 

prøver i samme bygning VB1 på 10 forskellige prøvetagningssteder? Og ligeså at 

der skal udtages 23 prøver i samme bygning VB2 på 23 forskellige prøvetag-

ningssteder? Eller hvordan skal prøvetagningsenheder forstås? 

23 Ydelsesbeskrivelse punkt 11.2 - Er det korrekt at anvendes der akkrediteret 

prøvetagning behøver prøvetager ikke have gennemgået kurset ”Prøvetagning af 

grundvand” ved Vitus Bering, Horsens? 
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Svar: 

ad 1 Ja. 

ad 2 Nej – grundet konkret kontraktperiode. 

ad 3 Analyseresultater skal afleveres til Ordregiver senest 3 uger efter at prøverne er 

indleveret. Hvis analyseresultaterne ikke afleveres og der ikke er aftalt andet med 

Odregiver tillægges boden. I tilfælde hvor analyseresultaterne er afleveret retti-

digt, men med fejl og/eller mangler aftales nyt afleveringstidspunkt med Odregi-

ver og der tillægges ikke bod.  

ad 4 Nej. 

ad 5 Der er indsat nyt punkt i TBL (se ver.02). Punkt B.1.1 vedrører prøvetagning i P1 

og punkt B.1.2 vedrører prøvetagning i P6, P7 og P8. 

ad 6 Prøvetager skal både kunne udtage flowproportionale prøver med logger og som 

beskrevet i afsnit 4.2 i ydelsesbeskrivelsen.  

ad 7 Jo det er tilstrækkeligt. 

ad 8 Odregiver ønsker en standard afrapportering. Odregiver ønsker supplerende 

oplysninger afrapporteret som f.eks. feltdata (konduktivitet, temperatur ved prøve-

tagning, redoxpotentiale, pH-værdi, iltindhold og pejledybde) for moniteringsbo-

ringerne (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, O19, O21, O31, O41, O51 og O61) og 

for P1 ønskes tællervædi (start og slut) og pH-værdi ved prøvetagning. 

ad 9 Afsnittet s. 18 i ydelsesbeskrivelsen som forlyder som følger: "Nødvendige 

ændringer i formater, dataoverførsler, koder m.m. i kontraktperioden skal foreta-

ges uden beregning for Ordregiver" slettes. 

ad 10 Ja. 

ad 11 I TBL (ver.02) er indsat et felt hvor tilbudsgiver kan notere hvilen procentsats der 

tillægges en ekspresleverance. 

ad 12 Der uploades en version 2 af ESPD'en med de relevante felter aktive. 

ad 13 Udbudsbetingelserne, afsnit 5.3 – Sprog rettes fra 

"Tilbuddet inklusiv eventuelle bilag skal afgives på dansk. Tekniske bilag kan af-

leveres på dansk, norsk, svensk, tysk eller engelsk." 

til 

"Tilbuddet inklusiv eventuelle bilag skal afgives på dansk. Eventuelle tekniske 

bilag kan af-leveres på dansk, norsk, svensk, tysk eller engelsk." 
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ad 14 Dokumentationen skal ikke indsendes samtidig med tilbuddet, men skal 

indsendes af den tilbudsgiver, der umiddelbart anses for at have vundet opgaven, 

forinden endelig tildeling 

ad 15 Det er korrekt at tilbudsgiver med laveste pris får tildelt opgaven. Odregiver 

beslutter derefter om delaftale B og C skal indgå i aftalen. Delopgave B og C vil 

ikke blive givet til andre tilbudsgivere. 

Udbudsbetingelserne, afsnit 1.1 – Generelt rettes fra 

"Tilbudsgiver skal afgive tilbud på både Delaftale A, Delaftale B og Delaftale C." 

til 

"Tilbudsgiver skal afgive tilbud på både Delaftale A, Delaftale B og Delaftale C, 

samt oplyse hvilken rabat der gives såfremt alle 3 delaftale tildeles." 

Afsnittet s. 17 i udbudsbetingelserne som forlyder som følger: "Såfremt Ordregi-

ver ønsker at tildele alle 3 delaftaler til en bydende ønskes oplyst hvilken rabat 

denne bydende vil tilbyde enhedspriserne." slettes. 

ad 16 Ja, det er korrekt forstået. Se svar ad 15. 

ad 17 B4 skal udelukkende pejles ( i alle 3 filtre). B9 skal pejles (i alle 3 filtre) og der 

skal udføres prøvetagning i det øverste filter. 

ad 18 Prøven skal udtages i filter 3 for B5 (81.195). 

ad 19 Prøven skal udtages i filter 3 for B8 (81.190). 

ad 20  Pumpeskema og pejleskema for december 2016 bliver lagt på Reno Djurs I/S' 

hjemmeside i pdf-format under navnet "Pumpeskema og pejleskema december 

2016". 

ad 21 Ja. 

ad 22 Ja det er korrekt forstået. Der skulle have stået prøvetagningssteder i stedet for 

prøvetagningsenheder i bilag C. 

ad 23  Ja. 

Tilføjelser: 

› Tilbudslisten (TBL) version 02 ligger i både pdf og Excel format fra d. 24. 

februar 2017 på Reno Djurs I/S' hjemmeside (www.renodjurs.dk) sammen 

med udbudsmaterialet for entreprisen. 

› Pumpeskema og pejleskema december 2016 

http://www.renodjurs.dk/
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› Ny udgave af ESPD 

 

  

De bedes angive "Rettelsesblad nr. 2 af 24. februar 2017" på hovedtilbudslisten 

under særlige bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sarah Maria Bech Johansen 
Direkte:  +45 28186540 

E-mail:  smbj@cowi.com  
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