Mødereferat
Projekt: Odsherred Kommune. Genudbud 2018

Udfærdiget af: Erling Kristiansen

Projektnummer: 22.0073.14

Dato: 29. maj, 2018

Projektleder: Henrik Kubel

Dato/ Tid

:

17. april 2018, kl. 14.30-16

Lokation

:

Odsherred Kommune,

Deltagere

:

Lars Jespersen, Odsherred Kommune
Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger, Odsherred Kommune
Henrik Kubel, Sweco A/S
Erling Kristiansen, Sweco A/S
22 personer fra potentielle tilbudsgivere

Afbud

:

-

Indkaldt af

:

Odsherred Kommune i EU-Forhåndsmeddelelse nr. 2018/S 057126012, dateret 22.03.2018 og Bekendtgørelse om ændringer eller
supplerende ydelser nr. 2018/S 067-149526, dateret 06.04.2018

Referent

:

Erling Kristiansen

Fordeling

:

Referat og tilhørende PowerPoint præsentation vil blive gjort
tilgængeligt via kommunens hjemmeside og vil ligeledes blive udsendt
som en del af udbudsmaterialet.

Bilag

:

Emne:
1.

PowerPoint med oplæg, dateret 17. april 2018.

Orienteringsmøde vedr. genudbud af driftsopgaver 2018

Velkomst og gennemgang af dagsorden
Lars Jespersen bød velkommen til de fremmødte.

2. Gennemgang af dagsorden
Henrik Kubel gennemgik dagsordenen for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sweco
Granskoven 8
DK-2600 Glostrup

Velkommen!
Gennemgang af dagsorden
Mødeform og fremgangsmåde
Gennemgang af fagentrepriser
Spørgsmål
Tak for i dag.

Telefon +45 72 20 72 07
Fax +45 72 42 89 00
www.sweco.dk

Sweco Danmark A/S
Reg.nr. 48233511
Reg. kontor Glostrup

Erling Kristiansen
Telefon direkte +45 43 48 63 16
Mobil +45 27 23 63 16
erling.kristiansen@sweco.dk
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3. Mødeform og fremgangsmåde
Se PowerPoint præsentation med oplæg.

4. Gennemgang af fagentrepriser
Se PowerPoint præsentation med oplæg.

5. Spørgsmål
Der blev stillet mundtlige spørgsmål til Odsherred Kommune vedr. udbuddet, og der
blev afgivet mundtlige orienterende svar, i det omfang det var muligt på selve
mødet.
Spørgsmål og svar er uddybet nedenfor.
5.1. Krydsrabat
Spm.:
Er der overvejet krydsrabat, f.eks. grønne områder, kulturområdet og vintertjeneste?
[Ved krydsrabat forstås mulighed for at afgive rabat ved samlet overdragelse af flere
entrepriser].
Svar:
P.t. ikke.
Supplerende svar: Inden spørgsmålet kom frem, var det ikke overvejet. Det står
imidlertid tilbudsgiver frit for, at yde en form for rabat (ved at byde med en skarp og
attraktiv pris), ved tilbudsgivning på flere entrepriser, uanset tidspunktet for
tilbudsgivning, tilbudsåbning og entreprisestart.
5.2. Revurdering af krydsrabat
Spm.:
Er der for sent politisk at introducere krydsrabat på Entreprise 1, 3 ,5 og 8?
Evt. udbyde med krydsrabat, trods forskellige tilbudstidspunktet.
Svar:
Ikke afklaret. Overvejes.
Supplerende svar: Se svar på pkt. 5.1.
5.3. Offentlig/begrænset udbud
Spm.:
Udbydes ved offentlige eller begrænsede udbud?
Det er mindre attraktivt at byde på offentlige bud.
[Ved offentlige udbud kan alle, der opfylder mindstekravene afgive tilbud. Ved
begrænset udbud kan kun prækvalificerede virksomheder afgive tilbud].
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Svar:
P.t. offentligt udbud.
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Supplerende svar: Det er politisk besluttet at sende i offentligt udbud, da man
ønsker at invitere alle, som måtte have interesse i at byde.
Der indarbejdes mindstekrav og sociale klausuler i udbudsmaterialet.
Mindstekravene omfatter en række kvalifikationskrav, som tilbudsgiveren skal
opfylde ved prækvalifikation, tilbudsafgivelse og kontraktindgåelse. De sociale
klausuler omfatter politisk vedtagne krav, som skal opfyldes i kontraktperioden.
5.4. Virksomhedsoverdragelse
Spm.:
Gælder virksomhedsoverdragelsesloven for de hidtidige medarbejdere i den
nuværende entreprise?
Beskyttelse af medarbejdernes rettigheder?
Svar:
Undersøges.
Supplerende svar: I nærværende sag har kommunen vurderet, at
virksomhedsoverdragelsesloven (lov om lønmodtageres retsstilling ved
virksomhedsoverdragelses lov nr. 111 af 21. marts 2009 med senere ændringer)
ikke finder anvendelse i forbindelse med opgaveudførelsens overdragelse til anden
leverandør, da der hverken overdrages fysiske aktiver eller medarbejdere.
Spørgsmålet om hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, vil dog
bero på den kommende leverandørs tilrettelæggelse og bemanding af opgaven. Det
er således et anliggende mellem den nuværende og den kommende leverandør, og
er kommunen uvedkommende.

5.5. Virksomhedsoverdragelsesloven ved afslutning af kommende entrepriser
Spm.:
Gælder virksomhedsoverdragelsesloven ved afslutning af de kommende
entrepriser?
Svar:
P.t. ikke overvejet.
Supplerende svar: I nærværende sag har kommunen vurderet, at
virksomhedsoverdragelsesloven (lov om lønmodtageres retsstilling ved
virksomhedsoverdragelses lov nr. 111 af 21. marts 2009 med senere ændringer)
ikke finder anvendelse i forbindelse med overdragelse fra den kommende
leverandør til en ny leverandør, da der hverken overdrages fysiske aktiver eller
medarbejdere.
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Spørgsmålet om hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, vil dog
bero på den helt nye leverandørs tilrettelæggelse og bemanding af opgaven. Det er
således et anliggende mellem den kommende og en helt ny leverandør, og er
kommunen uvedkommende. Såfremt en opgave hjemtages kan
virksomhedsoverdragelse fra den kommende entreprenør til kommunen blive aktuel.
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5.6. Vægtning af miljø ved tilbudsevaluering
Spm.:
Hvor højt vægtes Miljø?
Svar:
P. t. ikke fastlagt.
Supplerende svar: Der vil være specifikke krav vedr. miljøkrav og arbejdsmiljø for de
enkelte entrepriser.
Miljøkrav og arbejdsmiljøkrav vil fremgå af udbudsmaterialets Særlige
Arbejdsbeskrivelser, SAB Styring og Samarbejde samt SAB Arbejdsplads samt
eventuelle bilag.
5.7. Sociale klausuler
Spm.:
Vil de nuværende sociale klausuler fortsætte – for alle entrepriser?
Svar:
Der er opmærksomhed på dette. P.t. ikke fastlagt.
Supplerende svar: Der vil være tilpassede sociale klausuler for alle entrepriser.
5.8. Kontraktlængde
Spm.:
Lang kontraktlængde er attraktivt: Hvordan udbydes?
F.eks. 4 + 2 år.
Svar:
Forventet 3-4 år, evt. med option for forlængelse.
5.9. Vandløbsvedligeholdelse
Spm.:
Vandløbsvedligeholdelse: Vil der være særlige krav og specifik vægtning i
tildelingskriteriet?
Svar:
P.t. ikke fastlagt.
Supplerende svar: Krav til udførelsen vil fremgå af Særlig Arbejdsbeskrivelse, SAB
Vandløbsvedligeholdelse.
Evt. vægtning af vandløbsvedligeholdelse i tildelingskriteriet er pt. ikke afklaret.

5.10. Boldbaner
Spm.:
Holdes boldbanerne uden for udbuddet?
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Svar:
P.t. ikke besluttet.
Supplerende svar: De er en del af den samlede overordnet udbudsproces, men
udbydes i egen fagentreprise. En del af boldbanerne indgår i entreprise nr. 8
Kulturområdet.
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5.11. Lokaler, haller, maskinsteder mv.
Spm.:
Stiller bygherren lokaler, haller, pladser, maskinsteder og velfærdsforanstaltninger
tillrådighed?
Bør være frivilligt at overtage!
Hvad er huslejen?
Svar:
Pt. ikke overvejet.
Supplerende svar: Odsherred Kommune stiller omkostningsfrit saltlade i Hønsinge til
rådighed. Det bliver ikke hele laden, da kommunen anvender noget af arealet til
opbevaring af diverse materiel.
Herudover stiller Odsherred Kommune ikke faciliteter til rådighed.
5.12. Vintertjeneste
Spm.:
Vintertjeneste: Bliver der mulighed for selv at fastlægge rådighedsbeløb?
Svar:
P.t. ikke overvejet.
Supplerende svar: Det forventes, at entreprenøren på en post i tilbudslisten selv kan
fastlægge et rådighedsbeløb, som vil være gældende i kontraktperioden.

6. Tak for i dag
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Lars Jespersen takkede for fremmødet.
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